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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Profil kabupaten kampar 

Pada dasarnya 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 sejarawan 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. 

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 : 

 Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Kampar 

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 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kedukan_Bukit
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Muara_Takus
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Muara_Takus
https://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar#cite_note-6
https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan
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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). 

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.  

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi dan misi 

kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan diantaranya yaitu  

1. Visi 

Adapun visi dari kabupaten kampar adalah untuk menjadikan: 

“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 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangkinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/PLTA_Koto_Panjang
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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. 

2. Misi 

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan 6 ( enam )  misi  Kabupaten 

Kampar sebagai berikut, yaitu : 

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang 

menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi 

tantangan global.. 

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. 
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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 Singkat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kamapar mulai terbentuk pada 

tahun 2002 dengan nama instansi Badan Pengendalian Lingkungan Daerah 

(BAPEDALDA), ini didasari pemikiran bahawa dalam perkembangannya 

persoalan lingkiungan hidup semakin meningkat dan beragam. Hal ini 

menuntut peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal lingkungan 

agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan maksimal.  

Di sisi lain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa telah dilakukan pelimpahan 

wewenang kepada pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber daya alam 

dan pelestarian lingkungan hidup. 
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Sejalan dengan hal tersebut diatas instansi lingkungan hidup di 

kabupaten kampar yang bernama Badan Pengendalian Lingkungan Daerah 

(BAPEDALDA), setelah dikelu Perda Nomor 6 tahun 2009 berubah menjadi 

Badan Lingkungan Hidup ( BLH) Kabupaten Kampar. Setelah itu pada tahun 

2012 dibawah kepemimpinan Bupati baru dengan mengacu pada perda nomor 

6 tahun 2012 dengan penamaan tetap Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kampar yang mempunyai visi dan misi serta tupoksi. Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kampar terdiri dari satu sekretaria dan empat bidang. 

4.3 Visi Dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 

1. Visi  

    “Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang  Berkualitas Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Berkelanjutan Pada Tahun 2020 ” 

2. Misi 

• Mewujudkan Pengendalian Lingkungan Hidup  

• Mewujudkan Konservasi Lingkungan Hidup  

• Mewujudkan Rehabilitasi Lingkungan Hidup  

• Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup  

• Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Kemampuan Aparatur serta 

Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

• Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan 
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4.4 Tugas Pokok Dan Fungsi 

1. Tugas Pokok 

• Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar   Nomor 06 Tahun 

2012 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas 

pokok membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang 

pengendalian, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. 

• Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

2. Fungsi 

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian 

dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian 

sumber daya alam serta bina lingkungan hidup  

2. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan 

lingkungan hidup  

3. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan 

pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan  

4. Memberikan rekomendasi dan atau Ramah Lingkungan terhadap pihak 

lain yang membutuhkan  

5. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup. 



46 
 

 

6. Penyusunan rencana kerja  

7. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup. 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati Kampar 

4.5 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 

1. Kepala Badan 

Badan lingkungan hidup kabupaten kamapar dipimpin oleh seorang kepala 

kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup dalam 

rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

2. Sekretariat 

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris  yang mempunyai tugas 

pokok membantu kepala badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum 

dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di 

lingkunagan badan. Sekretariat terdidri dari : 

a. Sub bagian umum dan kepegawaian 

b. Sub bagian perencanaan dan data  

c. Sub bagian keuangan  

3. Bidan Pengawasan dan Pengendalian 

Bidang pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorag kepala bidang 

yang mempunyai tugas melakukan pemberian legalitas perizinan dibidang 

lingkungan hidup dan melaksanakan pengawsan teknis terhadap 
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lingkungan hidup, teknis perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain 

yang diberikan kepala. Bidan Pengawasan dan Pengendalian terdir dari : 

a. Sub bidang pencemaran  

b. Sub bidang perizinan lingkungan hidup 

4. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan  

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam 

melaksakan pembinaan terhadap kewenangan pembanguan di bidang 

lingkungan hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan. 

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan yang terdiri dari : 

a. Sub bidang pembinaan/pengkajian teknis AMDAL dan audit 

lingkungan. 

b. Sub bidang evaluasi AMDAL dan upaya kendala lingkungan/upaya 

pemantauan lingkungan. 

5. Bidang Pemulihan Lingkungan  

Bidang pemulihan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekis pemulihan lingkungan 

hidup dan tugas-tugas lain yang diberiakan kepala badan. Bidang 

pemulihan lingkungan terdiri dari : 

a. Sub bidang kerusakan lingkungan  

b. Sub bidang pemulihan lingkungan  

6. Bidang Pemantauan Lingkungan 
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Bidang pemantauan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas memberiakan pelayanan teknis operasional dalam 

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dibidang lingkungan 

hidup serta tugas-tuas lain yang diberiakan kepala badan.  

a. Sub bidang pengolahan data kualitas lingkungan  

b. Sub bidang pemantauan lingkungan 


