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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kampar  dalam merencanakan pembangunannya berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar

tahun 2006-2026 dengan mengacu RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar  tahun 2011-2016

yang merupakan penjabaran visi dan misi bupati periode 2011-2016 yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006 sebagai dasar

pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten kampar .

Untuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk program

lima tahunan dan Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD

untuk program tahunan, rencana kerja yang ditetapkan merupakan tolak ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)

dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM

Nasional).
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Tujuan nya disusun RPJM Daerah adalah untuk meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang

lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban

dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.

Bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), RPJM Daerah merupakan

pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD. Namun demikian, agar

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, serta bersifat aspiratif

terhadap kehendak masyarakat kabupaten Kampar, antara lain perlu adanya

masukan dari SKPD mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6

Tahun 2008 tentang Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar,

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar mempunyai

tugas pokok Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar di

bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kampar yang akan dicapai pada Tahun

2020, yaitu terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai pusat Agribisnis dalam

Lingkungan masyarakat yang Berbudaya Sejahtera dan Agamis pada tahun 2020

Perdagangan dan jasa, Pusat Pendidikan serta Pusat Budaya Melayu, menuju

masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa. Sektor Perhubungan yang
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meliputi transportasi darat, transportasi perairan, transportasi udara serta pos dan

telekomunikasi merupakan salah satu sector yang memegang kunci keberhasilan

pencapaian visi tersebut.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016 ini memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi,

Kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dengan

memperhitungkan Perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang begitu

cepat. Demikian pula dengan penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk merealisasikan

Renstra sebagai upaya perwujudan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Kampar
Renstra (2012-2016)

Visi Misi Tujuan Sasaran
Menjadi institusi
penyelamat
transportasi dan akses
yang prima

Pertimbangan teknis:
1.renstra kemenhub

dan kemenkominfo
2.renstra dishub dan

diskominfo PDE
Prov. Riau

3.RTRW Kab.
Kampar

4.Kajian lingkungan
hidup strategis kab.
Kampar

1.menata system
trasnportasi yang
selamat dan
terjangkau

1.peningkatan
keselamatan dan
keterjangkauan
berlalu lintas

1.meningkatnya
keselamatan dan
keterjangkauan berlalu
lintas

2.mengembangkan
sarana dan
prasarana
perhubungan yang
optimal

2.peningkatan
mutu sarana dan
prasarana
perhubungan

2.meningkatnya mutu
sarana dan prasarana
perhubungan

3.meningkatkan
penegakan hukum
yang
berkeselamatan

3.peningkatan
kesadaran hukum
berlalu lintas

3. meningkatnya
kesadaran hukum
berlalu lintas

4.menata sistem
informasi dan
komunikasi yang
handal

4.peningkatan
kemudahan akses

4. meningkatnya
kemudahan akses

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi
kabupaten Kampar tahun 2012 - 2016
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Terkait dengan Renstra Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi

kabupaten Kampar dan melihat fenomena yang ada terdapat banyak

permasalahan-permasalahan di bidang perhubungan diantaranya Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan (ASDP). Angkutan Perairan Daratan atau angkutan

perairan pedalaman merupakan istilah lain dari Angkutan Sungai dan Danau

(ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang

tradisional. Sebelum menggunakan angkutan jalan dengan mengendarai hewan

seperti kuda dan sapi, manusia telah memanfaatkan sungai untuk menempuh

perjalanan jarak jauh. Demikian juga di Indonesia, sungai merupakan wilayah

favorit sehingga banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-

kota besar yang berada di tepian sungai seperti sungai Kampar.

Kemarau yang berkepanjangan di Kampar tidak hanya menimbulkan

dampak bencana kabut asap saja, namun juga telah menyebabkan surutnya debit

Sungai Kampar, akibatnya sarana rakit penyeberangan menjadi tidak berfungsi. Di

Kecamatan Kampar Timur misalnya, dari pantauan Riau Pos selasa (6/10) ada dua

rakit penyeberangan yang tidak berfungsi, pertama rakit penyeberangan Selat Aur

Desa Pulau Birandang-Tanjung Pulau Tinggi Desa Alam Panjang, rakit yang

menghubungi masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

dengan masyarakat Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya ini bahkan

sudah tidak beroperasi selama sepekan. Kondisi ini disebabkan karena air Sungai

Kampar yang dangkal hanya sampai selutut membuat rakit tidak bisa bergerak,

otomatis tidak berfungsi. Rakit lainya adalah rakit penyeberangan lainnya yang
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tidak berfungsi adalah penyeberangan Karangan Tinggi Desa Pulau Birandang-

Danto Desa Tanjung Bungo di Kecamatan Kampar Timur.

Tidak beroperasinya dua rakit ini menyebabkan warga harus berjalan

memutar jauh untuk bisa mencapai tujuan, seperti masyarakat Desa Pulau

Birandang harus memutuar ke Desa Kuapan Kecamatan Tambang lalu menuju ke

Danau Bingkuang barulah mencapai Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang. Ini

memerlukan waktu setidaknya dua jam barulah kami bisa bisa menuju ke jalan

besar untuk ke Bangkinang atau bahkan untuk ke Pasar Danau Bingkuang, ujar

Kepala Desa Pulau Birandang Darlisman kepada Riau Pos, Selasa (6/10).

Di sisi lain terdapat juga masalah di bidang angkutan darat, yaitu kasus

pelanggaran akibat kelebihan berat kenderaan (overloading) yang menyebabkan

kerusakan jalan, seperti di jalan lintas pekanbaru – lipatkain, suram – senama

nenek, kubang raya dan di dekat perbatasan dengan kabupaten rokan hulu.

Hal tersebut terungkap dalam acara discusion yang di taja Dinas Perhubungan

(Dishub) Kampar, Rabu (17/9). Dalam acara tersebut pembicara Dishub Kampar

Yurisdian, mengatakan kasus pelanggaran overloading yang terjadi di Kabupaten

Kampar ditahun 2013 sebanyak 312 kali. Selain itu masalah Overloading ini,

perlunya sosialisasi terhadap perusahaan agar menegur supir mereka yang

membawa muatan lebih, sesuai yang diatur pemerintah. "Jikan hal ini tidak juga di

indahkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian berhak melakukan tindakan terhadap

mereka. Tanpa dilakukan tindakan, tidak akan ada efek jera bagi

pelaku,"pungkasnya. (pelitariau.com)
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Sementara Narasumber lainnya Kasat Lantas Polres Kampar AKP. Alex

Sandy Siregar, mengatakan, pemicu kecelakaan adalah faktor manusia, kendaraan,

jalan dan overloading. " Jadi solusi ini sebenarnya untuk menyadarkan orangnya

langsung, agar sadar jika dia tidak mengikuti aturan akan mengakibatkan bahaya

bagi dirinya dan juga orang lain, "tuturnya.

Ketua Organisasi Pengusaha Angkuta Darat (Organda) Kampar Asnin

menyampaikan untuk masalah overloading ini kebanyakan supir tidak tahu. "Dan

hal itu akibat sosialisasi tidak pernah dilakukan oleh Dishub Kampar serta

kepolisian lalulintas,"jelasnya. (pelitariau.com)

Masalah lain yang kita temui yaitu pada jalan lingkar bangkinang.

Sungguh memprihatinkan kondisi jalan yang ada disekitar Sungai Hijau Jalan

Lingkar Bangkinang. Drainase yang dibangun tahun 2012 kemarin yang ada di

Jalan Lingkar ini ambruk. Menurut Ketua DPRD Kampar Drs H Syafrizal Rahim

Msi, anggaran untuk pembenahan drainase dan jalan lingkar ini telah dibicarakan

dalam rapat akhir tahun lalu bersama Satuan Kerja (Satker) terkait bersama

Pemkab Kampar. "Ini sudah kita bicarakan dalam rapat pada 12 November 2012

lalu. Rapat itu juga dihadiri oleh Bupati Kampar H Jefry Noer," ungkap Syafrizal.

(riauaktual.com)

Dan juga masih pada masalah akses jalan, di desa tanjung karang

kecamatan Kampar kiri hulu akses jalan nya tidak memadai, bahkan ketika musim

hujan sama sekali tidak bisa di pergunakan. Desa Tanjung Karang merupakan

salah satu dari 24 desa terisolir yang ada di Kampar Kiri Hulu, Kampar.
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Setidaknya ada 13 desa yang hanya bisa diakses melalui jalur darat dengan jalan

terjal dan berlumpur, serta 11 desa harus melalui jalur sungai. Setidaknya dari 24

desa, hanya lima desa yang bisa ditempuh dengan mudah, selebihnya butuh waktu

lama.

"Kalau dulu saya kecil belum ada jalan di sini, masyarakat masih

menggunakan sungai sebagai akses. Baru tahun 90-an baru ada jalan, dan

sekarang jalan ini rusak parah. Kalau hari hujan licin dan masyarakat susah

menjual karet. Karena mobil tidak bisa masuk ke sini," ungkap Warga Desa

Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Rapani (65),

Selasa (21/10) dengan logat ocu yang kental.

Senada dengan Rapani, Wakil Ketua (Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Tanjung Kasang, M Tamim (67) menyatakan kondisi sama, jalan rusak

sejak 4 tahun belakang ini semakin parah. Namun bukan berarti sebelumnya tidak

rusak. Jika hujan turun, masyarakat banyak mengeluh, karena tidak bisa menjual

karet. (riauaktual.com)

Rencana strategis yang tepat sangat berpengaruh terhadap jalannya

pembangunan. Keberhasilan suatu program berawal dari suatu rencana strategis

yang di susun secara tepat dan cermat. Dari hal itu maka suatu rencana strategis

perlu untuk di evaluasi ulang untuk memastikan ketepatannya. Renstra yang telah

ada perlu di evaluasi untuk mengetahui apakah renstra tersebut relevan untuk

dijadikan pedoman menentukan arah bagi Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi kabupaten Kampar.
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Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian Evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Kampar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang diatas, penulis dalam penelitian ini mengajukan

rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Informasi dan

Komunikasi Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam mengetahui Rencana Strategis Dinas Perhubungan Informasi

dan Komunikasi Kabupaten Kampar maka penelitian ini diharapkan

bermanfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas

Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dalam

menyusun Renstra kedepan

2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini, penulis membagi

penelitian ini dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab,

yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang

maslah, tujuan , manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori – teori yang relevan dengan

penelitian ini, diantaranya pengertian strategi, Rencana

Strategis, Evaluasi Rencana Strategis, Perhubungan, penelitian

terdahulu dan hipotesa dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi data, karakteristik Objek penelitian yang relevan

dengan topik penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum

tentang objek penelitian .

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisa data pada bab IV untuk selanjutnya

memberikan interprestasinya.
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BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian

yang dilakukan.


