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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Umum Kabupataen Kampar 

4.1.1  Sejarah Kabupaten Kampar 

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia.Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang 

beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di 

Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas 

Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (SP2010). 

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan 

sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan 

Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan 

menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai 

yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. 

Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai 

Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. 

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan 

Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka 

terakhir, Mahmud Shah dari MelakaSultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan 

tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya 

mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa 

di Kampar waktu itu telah dipimpim oleh seorang raja, yang juga memiliki 

hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke 
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pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai 

Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan 

darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan 

penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung 

 

4.1.2  Letak Geografis  

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan 

daerah yang terletak antara 1°00’40” Lintang Utara sampai 0°27’00” Lintang 

Selatan dan 100°28’30” – 101°14’30” Bujur Timur.
[6]

 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 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). 
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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. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang 

terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam ProvinsiSumatera Tengah, 

dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota 

Bangkinang.
[
Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-

undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 1958.
]
 Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, 

Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari 

wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1987. 

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, 

yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio 

jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) 

adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut 

diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar 

dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, 

Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya 

mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau khususnya dengan 

kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah 

dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. 
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4.1.3 Visi dan Misi  

Visi: 

"KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM 

LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020" 

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah : 

1. Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan 

masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen 

masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan 

menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut 

dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.   

2. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk 

menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya 

pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya 

kebutuhan manusia yang layak serta  diperlakukan secara adil. 

3. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan 

masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang 

dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan 

Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau. 

Misi: 

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat kabupaten kampar 

yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi 

tantangan global.  
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2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur  dalam mengelola 

aset daerah dan pelayanan masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan 

4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan 

orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong 

pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, 

masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun 

internasional 

5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin 

kualitas hidup secara berkesinambungan 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat 

terhadap aturan yang berlaku menuju masyarakat agamis yang tercermin 

dalam kerukunan hidup beragama. 

 

4.2  Sejarah dan Perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang mencankup 

bidang transportasi,jalan, angkutan oran dan barang, terminal dan perpakiran ada 

pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 Propinsi Riau Departemen 

perhubungan membentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh 

wilayah daerah tingkat 1 propinsi Riau. Selanjutnya kantor wilayah (Kanwil) 

daerah tingkat 1propinsi Riau membentuk Kanwil  pembantu pada masing – 

masing Daerah tingkat II Kabupaten. 



 41 

Pada tahun 1993 daerah tingkat II kabupaten kampar yang masuk dalam 

daerah wilayah daerah tingkat I propinsi Riau, dibentuk tiga kanwil pembantu 

yang masing-masing kanwil melingkupi beberapa kecematan yaitu; 

1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan dibangkinang 

2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di pasir pangarayan 

3. Kanwil pembantu III yang berkedudukan di pelalawn. 

Setelah bergulinya otonomi daerah kewenangan perhubungan diberikan 

kepada daerah tingkat II kabupaten. Untuk kabupaten kanwil berubah menjadi 

dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang pembentuknya berdasarkan peraturan daerah. Perkembangan slanjutnya 

sampai sekarang telah terjadi beberapa kali  perubahan nama dinas dan pergantian 

kepala dinas perhubungan. 

Adapun urutan perubahan nama-nama dinas perhubungan kabupaten 

kampar adalah sebagai berikut: 

1. Dinas lalu lintas angkutan jalan raya kabupaten kampar 

2. Dinas lalu lintas angkutan jalan kabupaten kampar 

3. Dinas perhubungan pariwisata dan seni budaya kabupaten kampar 

4. Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar 

5. Dinas perhubungan kabupaten kampar 

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin dinas 

perhubungan kabupaten kampar beserta beserta priode masa jabatan 

kemimipinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut ; 
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Tabel: 4.1 

Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

 

No Nama Priode 

1. WARNEDI 1993 

2. Drs. M. NUR HUSIN 1993-2000 

3. H. HELMI SUKRA, SH 2000-2005 

4. Drs. H. AMRI SALAM 2006 

5. Ir. H. BASRI RASYID, MM 2006-2008 

6. Drs. MUHAMMAD. S,M.Si 11-12-2008 s/d 04-01-2011 

7. H. NUKMAN HAKIM. SH 05-01-2011 s/d 09-04-2012 

8. Drs. M. AMIN FILDA 10-04-2012 s/d 21-09-2014 

9. HAMBALI, SE.MBA.MH 22-09-2014 s/d sekarang 

 

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

a.  Visi 

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita. Dalam jangka 

waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran organisasi perhubungan 

kabupaten kampar telah sepakat dan bertekad menerapkan dan 

mewujudkan visi organisasi sebagai berikut : 

“terwujudnya tatanan transportasi dengan oriantasi kemudahan, 

kenyamanan, dan terjangkau dikabupaten kampar tahun 2020” 

Visi dinas perhubungan kabupaten kampar tersebut mengandung 

makna bahwa bidang perhubungan harus dapat di andalkan dalam 

mendukung kehidupan masyarakat kabupaten kampar yang sejatera dan 

berkualitas. 

Visi ini dijabarkan lanjut kedalam misi yang akan menjadi 

tanggung jawab dinas perhubungan kabupaten kampar dengan 

senantiasa berupaya meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama 

dengan seluruh lapisan masyarakat kabupaten kampar yang terdiri dari 



 43 

aparatur pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, 

organisasi politik, organisasi sosial, kemasyarakatan, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi propesi, lembaga pendidikan untuk mewujudkan 

cita-cita. 

b.  Misi 

 Misi dinas perhubungan  kabupaten kampar adalaha sebagai berikut; 

1) Membangun, memelihara, merehabilitas sarana, prasarana, serta 

fasilitas perhubungan yang sesuai kebutuhan dan peerkembangan 

2) Meningkatkan pelayanan angkutan orang dan barang dengan 

mengutamakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas  

3) Meningkatkan kelayakan berkendaran bermotor 

4) Penatausahaan kegiatan bidang perhubungan 

5) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bidang 

perhubungan  

 

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

1. Kepala Dinas 

Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

mempunyai tugas pokok membantu bupati Kampar untuk melaksanakan 

urusan pemerintah dibidang perhubungan yangg menjadi kewenangan 

pemerintah daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah 

Kabupaten Kampar. 

Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala dinas mempunyai 

fungsi : 
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a. Melaksanakan kebijakkan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perkereta apian, pelayaran ,dan penerbangan yang menjadi 

kewenagan daerah dan tugas pembantu yang tugaskan kepada daerah 

kabupaten kampar. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perkereta api, pelayaran, penerbangan yang menjadi  kewenanagan 

daerah dan tugas pembantuan yanng tugas kan kepada daerah 

kabupaten kampar. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan 

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,penerbangan yang menjadi 

kewengan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah kabupaten kampar. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten kampar. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dab fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi 

diingkungan dinas perhubungan kabupeten kampar, adapun tugas yang 

dimaksud adalah : 

a. Koordinasi penyusunan rencana,program, anggaran,evaluasi, dan 

pelaporan dinas perhubungan kabupaten kampar. 
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b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegwaian, 

ketatausahan, keuangan, kerumah tanggaan,kearsipan dan 

dokumentasi, 

c. Penataan organisasi dan tata laksana 

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan. 

e. Supervisi penyusunan program kerja. 

f. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan standar 

operasional prosedur (SOP) 

g. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya. 

h. Pengelolahan barang milik/kekayaan daerah . 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Kepala UPTD parkir 

Kepala UPTD kerpakiran mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagai tugas dinas perhubungan, dibidang perpakiran 

mempunyai fungsi; 

a. Melaksnakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 

menjadi kegiatan yang dilaksanakan. 

b. Melaksanakan evaluasi pelaskanaan tugas agar dapat diketahui hasil 

yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuia dengan 

rencana kerja dengan tolak ukur keberhasilan tugas. 

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperlukanoleh kepala dinas dalam menyusunan kebijakan, program 
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dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja petunjuk teknis dan 

lapangan. 

d. Megkoordinasi sistim dan tata cara pengaturan perpakiran diberbagai 

kawansan kampar. 

e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir. 

f. Melaksanakan penindakkan terhadap kendaran yang melanggar 

parkir dengan melaksanakan penderekan. 

g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan 

perpakiran. 

h. Mengkoordinasi mekanisme pengaturan retribusi parkir. 

i. Menyerahkan hasil punggutan retribusi parkir kepada bendahara 

yang kemudian disetorkan ke kas daerah. 

j. Mengupayakan standar pelayanan minimal peda kegiatan 

perpakiran. 

k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional 

penyelenggaraan perpakiran. 

l. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas-tugasnya 

4. Sub bagian kepegawaian dan umum 

Sub bagian kepegawaiandan umum melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian,tata usaha, kerumah tanggaan, 
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kearsipan dan dokumentasi,penataan organisasi dan tata laksana,serta 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugas 

sebagaimana yang dimaksud adalah: 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakkan, dokumenhukum terkait bidang tugasnya. 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya. 

d. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan. 

e. Perumusan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi 

kegiatan kantor. 

f. Pelaksanaan urusan protokolan, koordinasi dengan instansi terkait 

sesuai bidang tugasnya. 

g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara rapat dinas. 

h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan 

materil  bagi unit kerja dilingkungan dinas. 

i. Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat. 

j. Perumusan dan pengelolahan data pegawai serta pengarsipan  SKP 

PNS 

k. Fasilitas diklat penjenjangan , karir kepegawaian dan teknis 

perhubungan. 

l. Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan 

dengan sun bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan. 
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m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Sub bagian perencanaan dan data 

Sub bagian perencanaan dan data mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan ,program 

,anggaran ,eveluasi dan pelaporan dinas. Adapun uraian tersebut adalah :  

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang dan tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakkan,dokumen hukum terkait  bidang tugasnya. 

c. Survey lapangan terkait sesuai bidangnya.pengkoordinasian usulan 

setiap bidang. 

d. Pengumpulan data dan informasi. 

e. Penyusunan laporan akuntasi kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

f. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ( LPPD) 

g. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 

h. Penyusunan propil dinas. 

i. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) 

j. Penyusunan standar pelayanan (SP) 

k. Pembuat laporan realisasi fisik dan keuangan. 

l. Fasilitas pengadaan barang dan jasa. 

m. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh pimpinannya. 

6. Sub bagian keuangan dan aset 

Adapun tugas pokok bagian keuangan dan aset mempunyai tugas 

penyiapan bahan pelaksanaan dan urusan keuangan dan pengelolahan 

barang milik/kekayaan daerah. Adapun uraiannya adalah: 
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a. Penyusunan pra-RKA dan pra- RKPA sesuai tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakan ,dokumen hukum terkait bidang  tugasnya. 

c. Servey lapangan sesuai tugasnya. 

d. Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas. 

e. Penyiapan laporan keuangan dinas. 

f. Penyiapan surat perintah pembayaran (SPM) 

g. Verifikasi atas penerimaan. 

h. Verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran. 

i. Pelaksanaan pengajian personil. 

j. Pengelolaan ,pendataan dan penguatan aset dinas. 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

7. Bidang lalu lintas 

Bidang lalu  lintas dipimpina oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaopran dibidang lalu 

lintas.uraian tugasnya adalah: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakkan dibidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas. 

b. Penyiapan nahan pelaksanaan kebijakkan dibidang manajemen lalu 

lintas ,rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas. 

c. Surpevisi penyusunan program kerja. 

d. Penyusunan kebijakkan,dokumen hukum terkait bidang tugasnya. 

e. Pelaksanaan tugas lainya sesuai perintah pimpinan. 
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"KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, 

BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS 

TAHUN 2020" 

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah : 

a. Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk 

menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku 

seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran 

logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi 

nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat 

Kabupaten Kampar.   

b. Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati 

untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan 

dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan 

terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta  diperlakukan 

secara adil. 

c. Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan 

masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang 

dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan 

Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau. 

Misi: 

a. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat kabupaten 

kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk 

menghadapi tantangan global.  
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b. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur  dalam 

mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan 

d. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal 

dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta 

mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar 

swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, 

nasional maupun internasional 

e. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat 

menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan 

f. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, 

serta taat terhadap aturan yang berlaku menuju masyarakat agamis 

yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama. 

 


