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BAB IV

GAMBARAN UMUM 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 dari 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 datraan

1Arsip Humas Kabupaten Siak, 2015
2Ibid



28

dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya.

Morfologi dataran mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi

perukitan rendah terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat

laut sampai tenggara. 3

3. Topografi

Kabupaten siak terdiri dari satuan daratan rendah dan satuan perbukitan.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian

0-50 meter dari permukaaan laut, meliputi dataran banajir sungai dan raawa

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

dikatakan hamper datar. Sedangkansatuan perbukitan mempunyai ketinggian

antara 50-150 meter dari daerah sekitranya dengan kemiringan 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 astronimis, seluruuh Kabupaten Siak bila dilihat dari

iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang

3Ibid
4Ibid
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berlaku di daerah ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25 C

sampai dengan 32 C dan kelembaban udara 88,9% perbulan.

B. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja

Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan

Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di

Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu

siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah

Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi

daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun

hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi

oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil

laut.5

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud

Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong

pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam

perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan

Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor

diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil

Riayat Syah.6

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil

merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut

kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan

Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman

dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang

mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka

akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan

5 http://siakkab.go.id/sejarah-siak/ di akses pada tanggal 21 Agustus 2016
6 Ibid
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diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya

mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak).

Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan

Siak tidak menetap di Buantan.7

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan

pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali

lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis

Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke

kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa

pemerintahan Sultan Siak terakhir.8

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul

Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana

yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah

Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan

Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan

masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan

Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan

sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada

tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar

Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan

nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan

diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan

bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke

Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik

Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh

Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di

7Ibid
8Ibid
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Jakarta.Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada

tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama

Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun

1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan

sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia.Makam Sultan Syarif

Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid

Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini

merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang

kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999

berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura

berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.9

C. 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 Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau

Tahun 2016.10

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 masyarakat yang

memiliki daya saing yang tinggi.

9Ibid
10Arsip Humas Kabupaten Siak, 2015.
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c. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas dan

daya tanggap 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 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 implementasi 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 dasardan perizinan, serta secara bertahan meningkatkan mutu

dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang

terbaik di Provinsi Riau.11

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  parawisata, pertanian,

perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor –

sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber

daya alam yang terbarukan.

11Ibid
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c. Menanggulangi 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 dan 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 kepada desa.12

D. Tugas dan Fungsi Humas Kabupaten Siak

Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Siak , terdiri dari :

1. Subbagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

2. Subbagian Pemberitaaan dan Pengolahan Data; dan

3. Subbagian Publikasi dan Media Elektronik13

a. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis Bagian Hubungan Masyarakat;

2. penyelenggaraan program kerja bagian;

3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas

subbagian;

4. penyelenggaran  evaluasi tugas subbagian; dan

12Ibid
13Arsip KantorBupati Siak Bagian Tata Laksana,2015
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5. 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.

c. Bagian Hubungan Masyarakat dipinpim seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi

Umum.

Subbagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi :

1. Subbagian Pengumpulan Informasi dan  Dokumentasi  mempunyai tugas

melakukan pengumpulan berita dan informasi, peliputan dokumentasi dan

penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun media elektronik

guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah, mendistribusikan bahan-

bahan penerbitan serta mengkoordinasikan dokumentasi pelaksanaan tugas

bidang kehumasan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),Subbagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai

fungsi

a. menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. melakukan penyebarluasan informasi baik melalui media cetak maupun

elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah;

c. mengumpulkan serta mengolah data, gambar dan informasi untuk

disebarluaskan baik melalui media cetak maupun elektronik guna

menunjang dan memperjelas kebijakan pemerintah daerah;.

d. melakukan kerjasama dengan insan pers dalam bidang dokumentasi guna

menunjang dan memperjelas kebijakan pemerintah daerah;

e. melakukan usaha untuk mensinkronkan pendapat umum guna menunjang

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

f. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers

secara berkala;
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g. mengumpulkan dan mendokumentasikan berita-berita melalui media cetak

menyangkut kegiatan pemerintah daerah dalam satu daftar dan

memberikan informasi bagi pihak yang memerlukan;

h. mencatat tamu-tamu pers pemerintah daerah pada buku tamu;

i. menyusun rencana dan program kerja pengembangan bidang dokumentasi,

guna menunjang kebijakan pemerintah daerah;

j. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di bidang pengumpulan data

dan informasi berkaitan dengan pelayanan dokumentasi guna menunjang

kebijakan pemerintah daerah;

k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinsn baik secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Pengumpulan Informasi dan  Dokumentasi dipimpin seorang

Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian.

Subbagian Pemberitaan dan Pengolahan Data:

1. Subbagian Pemberitaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan

urusan peliputan, Pemberitaan, dan pengolahan data serta mempersiapkan

bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pekerjaan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),Subbagian Pengumpulan Informasi dan  Dokumentasi, mempunyai

fungsi :

a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

yang berhubungan dengan urusan peliputan, pemberitaan dan pengolahan

data;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Subbagian

Pemberitaan dan Pengolahan Data;
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d. menyiapkan bahan bimbingan melaksanakan inventarisasi dan

dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan dan peliputan;

e. menyiapkan bahan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers

secara berkala;

f. menyiapkan bahan bimbingan mengumpulkan informasi melalui media

cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;

g. mengkoordinir wartawan/koresponden yang akan meliput kegiatan-

kegiatan pemerintah daerah;

h. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan serta mendokumentasikan

naskah pidato/ sambutan Bupati;

i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

j. 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.

3. Subbagian Pemberitaan dan Pengolahan Data dipimpin seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bagian.

Subbagian Publikasi dan Media Elektronik:

1. Subbagian Publikasi dan Media Elektronik  mempunyai tugas

melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan dan penyusunan petunjuk

teknis pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam bentuk

publikasi dan media elektronik.

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

Subbagian Publikasi dan Media Elektronik, mempunyai fungsi :

a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan

hubungan kemasyarakatan berupa publikasi;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program hubungan antar

pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi

kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan pemerintah daerah;
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c. mengkoordinasikan pemberitaan yang memuat berita di media massa yang

dapat meresahkan masyarakat umum;

d. menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan

pertemuan  dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan secara berkala

melalui Subbagian Publikasi dan Media Elektronik  ;

e. mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kebijakan pemerintah

daerah;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian hasil monitoring untuk

ditindaklanjut oleh instansi terkait;

h. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi

di sekitar masyarakat dan sedapat mungkin menyelesaikan permasalahan

tersebut dengan cepat;

i. memberikan tanggapan atau penjelasan atas pertanyaan, sms/keluhan,

masyarakat,  baik melalui media cetak maupun media elektronik

berdasarkan koordinasi instansi terkait;

j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. 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.

3.Subbagian Publikasi dan Media Elektronik dipimpin seorang Kepala

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bagian.14

14Ibid
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E. Struktur Organisasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2015

S

Sumber: Arsip Humas Kabupaten Siak, File. Tahun2015.

Plt. Kepala Bagian Humas
Drs. L. Budhi Yuwono, M.Si
NIP. 19690601 199002 1 001

Pembina Tk. I (IV)b

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)

Kepala Sub Bagian Pengumpulan
dan Dokumentasi
Zuriyana, S.Sos

NIP. 19760101 20604 2 002
Penata(III/c) Staf Bagian Humas

Mustafa Kamal, SE
NIP.19801124 200801 1 004

Penata Muda Tk.I(IIb)Staf Bagian Humas
Defi Kurniati, S.Sos

NIP.19771210 200012 2 001
Penata Muda Tk. I(III/b)

Pembantu Bendahara Bagian Humas
Zuraida S,Ap

NIP.19830731200901 2 001
Penata Muda (III/a) Staf Bagian Humas

Ruzita, MR
NIP. 19820912 200901 2 002
Pengatur Muda Tk. I(II/b)

Staf Bagian Humas
Heri Susanto

NIP. 19830816 200801 1 008
Pengatur Muda Tk.I(II/b)

Staf Bagian Humas
M. Yusuf

NIP. 19611220 200701 1 003
Pengatur Muda Tk. I(II/b)

Staf Bagian Humas
Darmawan

NIP. 19790807 200801 1 001
Juru (I/c)

Staf Honor SKPD Bagian
HumasNasrul Ardianto

Staf Honor SKPD Bagian Humas
Anshar Ashanafi S,I.Kom Staf Honor SKPD Bagian

Humas
Riau Daryono

Staf Honor SKPD Bagian
Humas

Fakhrul Nizam

Staf Honor SKPD Bagian Humas
Rici Irwan. J

Staf Honor SKPD Bagian Humas
Mukhlis

Staf Honor SKPD bagian Humas
Agus Riyadi

Staf Honor SKPD Bagian Humas
Hariyanto

Staf Kegiatan Bagian Humas
Novia Anjani S,I.KomStaf Honor SKPD Bagian Humas

Nur Asni
Staf Honor Kegiatan Bagian

Humas
Agy Prasetio

Staf Honor Kegiatan bagian
Humas

Vicki Ariansyah

Staf Honor Kegiatan Bagian Humas
T. Ruddy Ferimarta


