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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kondisi Umum Kabupaten Siak 

 

1. Luas dan Batas Wilayah 

 Kabupaten siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 km2 atau 9,74% 

dari total luas wilayah provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di kota Siak Sri Indrapura. 

Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2014 memiliki 14 Kecamatan yang terdiri 

9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.
1
 

 Secara administratif  batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara :  kabupaten Bengkalis dan kabupaten kepulauan meranti; 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, kabupaten pelalawan dan Kota 

Pekanbaru; 

c. Sebelah Timur : kabupaten bengkalis, kabupaten pelalawan dan kabupaten 

kepulauan meranti; 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, kabupaten Rokan hulu, kabupaten 

kampar dan kota pekanbaru.
2
 

 

2. Letak dan Kondisi Geografis 

 Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1 16’30’’LU-0 

20’49’’LU dan 100 54’21’’BT-102 14’59’’BT, yang sebagian besarnya terdiri 

dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. 

Morfologi wilayah kabupaten siak sebagian besar terdiri dari dataran dan sebagian 

kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran 

mencakup sekitar 60% wilayah kabupaten siak. Morfologi perbukitan rendah 
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terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai 

tenggara.
3
      

 

3. Topologi 

 Kabupaten siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan dataran 

perbukitan. kabupaten siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan 

ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan 

rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0-3 atau bisa 

dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian 

antara 50-150 meter dari daerah sekitarnya dengan kemirigan 3-15.
4
 

 

4. Geologi 

 Wilayah kabupaten siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari 

batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk 

didominasi oleh batuan lempung, silica, batu pasir dan batu lapis. Formasi ini 

terdapat di daerah Minas. 

 

5. Klimatologi 

 Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari 

iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehimgga iklim yang berlaku 

di daerah ini juga iklim tropis dengana suhu udara berkisar antara 25 C sampai 

dengan 30 C dan kelembaban udara 88,9% perbulan.  
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B. Visi dan Misi Kabupaten Siak 

1. Visi 

 Terwujudnya masyarakat Kabupaten siak yang sehat, cerdas dan sejahtera 

dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu serta sebagai 

Kabupaten dengan pelayan publik terbaik di Provinsi Riau tahun 2016.
5
 

 

Secara spesifik, penjabaran dari Visi ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Masyarakat dan daerah kabupaten siak adalah seluruh lapisan masyarakat 

dan pemerintah kabupaten siak yang berada di wilayah kabupaten siak. 

b. Masyarakat kabupaten siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat 

kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyrakat yang 

memiliki daya saing yang tinggi. 

c. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatif dan 

daya tanggapa terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat 

pendidikan. 

d.   Masyarakat yang sejahtera, ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan 

pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi tersebut 

dapat diukur berdasarkan peningkatan dalam pendapatan per Kapita; 

Angka Kemiskinan Dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 

e.  Masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu, ditandai dengan adanya 

kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama. Perwujudan 

masyarakat yang agamis dilakukan melalui impelmentasi nilai-nilai 

keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan 

dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan 

mewujudkan budaya melayu sebagai sarana Cultural kehidupan 

kemasyarakatan. 

f. Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan 

mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) bidang 

pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu 
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dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang 

terbaik di Provinsi Riau.
6
 

 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi 

pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, 

kebudayaan, dan keagamaan. 

b. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui 

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor- 

sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber 

daya alam yang terbarukan. 

c. Menaggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 

pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor 

ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan. 

d. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan 

infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, 

pelabuhan, energy listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan 

lingkungan, penataan ruang dana perumahan. 

e. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( 

clean government and good governance), menerapkan standar pelayanan 

minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan 

implementasi otonomi kelada desa. 
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C. Tugas dan Fungsi Humas Kabupaten Siak 

 

Bagian Humas dan Protokol 

Pasal 44 

(1)  Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, keprotokalan serta 

koordinasi urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

 

 Kepala Bagian Humas dan Protokol, mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol; 

b. Penyelenggaraan program kerja bagian; 

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas 

subbagian; 

d. Penyelengaraan evaluasi tugas subbagian;dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 45 

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Menjalankan fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan 

opini publik; 

b. Melaksanakan identifikasi kebijaksananan dan tata cara organisasi; 

c. Melaksanakan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan 

komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik; 
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d.  Mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan 

informasi; 

e. Menyusun program dan kegiatan kehumasan; 

f. Merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan; 

g. Membuat standar operasional dan prosedur humas; 

h. Membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

i. Menyebarluaskan informasi dan melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan kehumasan; 

j. Menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi 

di lingkungan pemerintah kabupaten siak; 

k. Menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan 

lainnya melalui forum koordinasi kehumasan; 

l. Menjalin hubungan dengan media; 

m. Memetakan dan monitoring isu strategis; 

n. Melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi; 

o. Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat; 

p. Menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  kemasyarakatan; 

q. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan pemerintahan dan swasta; 

r. Melaksanakan forum diskusi; 

s. Memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media 

massa; 

t. Melaksanakan konferensi atau jumpa pers; 

u. Menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa; 

v. Menghimpun media aktual harian pemberitaan media massa; 

w. Melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal 

lingkup pemerintah kabupaten siak; 

x. Melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan 

dokumentasi; 

y. Menghipun dan menyusu n naskah sambutan dan pidato pimpinan; 

z. Mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal; 
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aa. Menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik; 

bb. Menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, 

video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; 

cc. Membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan 

dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan 

pemerintah; dan 

dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
7
 

 

Pasal 46 

Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas: 

a. Menyusun pelaksanaan dan pembuatan rencana kegiatan dibidang 

pelayanan tamu; 

b. Menata administrasi pelayanan tamu yang terkait dengan pengaturan 

keprotokolan; 

c. Menata pengaturan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah yang 

berhak menerima pelayanan keprotokolan; 

d. Mempersiapkan penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-

rapat dan pertemuan dinas lainnya; 

e. Pengkondisian dan pengaturan penerimaan tamu-tamu, baik tamu 

daerah, tamu negara maupun tamu perwakilan negara-negara sahabat; 

f. Pengkondisian dan pengaturan persiapan rapat/ pertemuan, resepsi dan 

upacara serta kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan 

protokoler; 
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g. Mengatur akomodasi, pengamanan dan acara tamu negara, daerah dan 

perwakilan negara sahabat dengan koordinasi kepada satuan kerja 

perangkat daerah atau instansi terkait; 

h. Melaksanakan pengaturan, penataan, dan pengelolaan segala bentuk 

acara yang dilaksanakan dan atau diikuti oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan aturan keprotokolan; 

i. Menyelenggarakan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan 

pertemuan dinas lainnya; 

j. Melaksanakan pengaturan persiapan rapat/ pertemuan, resepsi dan 

upacara serta kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan 

protokoler; 

k. Melaksanakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu negara, 

daerah dan perwakilan negara sahabat dengan berkooordinasi kepada 

satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait; 

l. Menyiapkan bahan penyusunan agenda kegiatan baik tentatif maupun 

definitif sesuai dengan kesepakatan daerah kabupaten/ kota, propinsi 

pusat maupun manca negara; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin bai secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan 

fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
8
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D. Struktur Organisasi Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Siak 

 

Kepala Sub Bagian Publikasi 

(Tidak Ada) 

 

Kepala Sub Bagian Pemberitaan 

dan Pengolahan Data 

Aris Dharma,S.I.Kom 

NIP. 19851015 200903 1 003 

Penata(III)c 
 

Staf Honor SKPD Bagian 

Humas 

Fakhrul Nizam 

 

Staf  Honor Kegiatan Bagian 

Humas 

Novia Anjani S.I.Kom 

 

Pembantu Bendahara Bagian 

Humas 

Zuraida S.Ap 

NIP. 19830731200901 2 001 

Penata Muda (III)a 

 

Staf Honor Kegiatan Bagian 

Humas 

Vicki Ariansyah 

 

Staf Bagian Humas 

Darmawan 

NIP.19790807 200801 1 001 

Juru (I/c) 

 

Staf Bagian Humas 

Ruzita, MR 

NIP.19820912 200901 2 002 

Pengatur Muda Tk.I(II/b) 

 

Staf Bagian Humas 

Mustafa Kamal, SE 

NIP.19801124 200801 1 004 

Penata Muda Tk.I(IIb) 

 
Staf Bagian Humas 

Defi Kurniati, S.I.Kom 

NIP.19771210 200012 2 01 

Penata Muda Tk.I(III/b) 

 

Staf Honor SKPD Bagian 

Humas 

Riau Daryono 

 

Staf Bagian Humas 

Heri Susanto 

NIP.19830816 200801 1 008 

Penata Muda Tk.I(II/b) 

 

 

Staf Bagian Humas 

M.Yusuf 

NIP.19611220 200701 1 003 

Penata Muda (III/b) 

 

 
Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Anshar Ashanafi S,I.Kom 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Rici Irawan. j 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Mukhlis 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Nasrul Ardianto 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Heriyanto 

 

 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Agus Riyadi 

 

Staf Honor Kegiatan Bagian 

Humas 

Agy Prasetio 

 

 

Staf Honor SKPD Bagian Humas 

Nur Asni 

 

Staf Honor Kegiatan Bagian 

Humas 

T. Ruddy Ferimarta 

 

Plt. Kepala Bagian Humas 

Drs. L. Budhi Yuwono, M.Si 

NIP. 19690601 1999002 1 001 

Pembina Tk. I (IV)b 

Kepala Sub Bagian Pengumpulan 

Dan Dokumentasi 

Zuriyana, S.Sos 

NIP.  19760101 20604 2 002 

Penata(III)c 


