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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis   

4.1.1 Sejarah Kabupaten Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis merupakan salah satu 

dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau, wilayahnya mencangkup daratan 

bagian pesisir Timur pulau Sumatera. Secara Geografis, posisi wilayah 

Kabupaten Bengkalis pada posisi 2
o 

30’-0
o 

17’ Lintang Utara dan 100
o
52’-

102
o
10’ Bujur Timur, wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan 

daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 

446 Km yang berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan selat malaka; 

2. Sebelah Selatan berbatsan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti; 

3. Sebelah Barat sengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan 

Kabupaten Rokan hulu, dan; 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, berada di 

tepi alur pelayaran internasional, yang paling sibuk didunia, yakni selat 

malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia-

malaysia-singapura (IMS-GT). 

Luas Kabupaten Bengkalis 7.793,93 Km
2
 yang terbagi dalam 8 

kecamatan dan 102 desa/kelurahan. 
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4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 

Visi kabupaten bengkalis 2016-2021 “Terwujudnya Kabupaten 

Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten 

Bengkalis yaitu : 

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan 

bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, 

berani dan ikhlas. 

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya 

manusia untuk kemakmuran rakyat. 

3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk 

kesejahteraan rakyat.  

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang 

maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat 

kegiatan pembangunan secara spasial, yakni: 

a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat 

Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan 

Budaya Melayu Serumpun. 

b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan 

Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, 

Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan 

peternakan modern yang pro rakyat. 

c. Gerbang Permata,  Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan 

Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, 

Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, pertanian dan perkebunan. 
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d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat 

pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan 

perikanan. 

4.2 Sejarah singkat Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis 

  

Awal berdirinya Perpustakaan merupakan Sub Bagian pada Organisasi 

dan Tata Laksana Setda Kabupeten Bengkalis, Kantor Perpustakaan Umum 

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bengkalis di bentuk berdasarkan hukum 

dan juga berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dan organisasi 

tata Kerja Perpustakaan Umum Arsip dan Dokumentasi Kabupaten bengkalis 

Nomor : 28 Tahun 2001, telah di ubah dengan perda Nomor : 27 Tahun 2005. 

Dengan berkembangnya Kantor perpustakaan umum arsip dan dokumentasi 

kabupaten bengkalis juga dinilai berjalan dengan baik. 

Saat ini gedung badan perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi 

Kab. Bengkalis berada di jalan pertanian Bengkalis dengan luas tanah 7.780 

m2 dan luas gedung 2.400 M2 yang merupakan sarana representatif dalam 

mendukung pelayanan perpustakaan dan arsip di Kabupaten Bengkalis. 

 

4.2.1  Visi dan Misi Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis 

A. Visi  

 “Terwujudnya masyarakat sadar membaca dan peduli arsip dalam 

rangka mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan 

makmur tahun 2021” 
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B. Misi 

Misi merupakan suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang 

manfaat dari suatu organisasi, program atau subprogram. Misi organisasi 

bersifat lebih luas, misi program bersifat lebih spesifikasi, dan misi 

subprogram menjadi lebih sangat spesifik. Pernyataan misi merupakan 

suatu alat yang sangat bernilai dalam mengarahkan, merencanakan dan 

menerapakan usaha-usaha dari organisasi. 

Untuk mewujudkan visi tersebut dan berdasarkan perumusan misi 

(perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 2 (dua) Misi sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas perpustkaan dan kearsipan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan peningkatan sadar baca masyarakat 

2. Mewujudkan Pengelolaan Kearsipan Daerah yang Taat Sistematika 

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal 

dari setiap aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perpustakaan Umum dan 

Kearsipan Kabupaten  Bengkalis 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2016  

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan 

Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan 

Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai 

berikut :  

1. Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

pembantu dibidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1) kepala Dinas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan koleksi dan 

pengolahan bahan perpustakaan, layanan otomatis dan kerjasama 

perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran 

membaca, dan pelestarian bahan perpustakaan; 

b. Pelaksanaan koordinasi penyediaan insfrastruktur dan pendukung 

dibidang pengembangan koleksi dan pengoahan bahan perpustakaan, 

layanan otomatis dan kerja sama perpustakaan, pengembangan 

perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian 

bahan perpustakaan; 

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan 

koleksi, pengolahan bahan perpustakaan layanan otomatis, kerjasama 

perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran 

membaca, dan pelestarian bahan perpustakaan; 
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d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 

bidang pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, 

layanan otomatis dan kerjasama perpustakaan, pengembangan 

perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian 

bahan perpustakaan; 

e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melakukan, memberikan pelayanan 

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan; 

c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan 

aset; 

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

e. Pelaksanaan urusan hukum, organissasi dan hubungan masyarakat; 

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas dinas; dan 

g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari; 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program 

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang 

ada sebagai bahan utuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang telah di tetapkan; 

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan 

Program; 

3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta 

sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan 

anggaran kegiatan. 

4) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang  penyusunan program. 
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b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (!) 

sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan; 

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

serta sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan 

anggaran kegiatan. 

4) Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai 

dengan kepentingan dan permasalahannya; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan; 

2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan; 

3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan serta sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan 

program dan anggaran kegiatan; 

4) Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk 

penyusunan rencana kebutuhan barang; 

5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai 

bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 

3. Bidang Layanan, Ahli media, dan Otomatis Perpustakaan 

Bidang Layanan, Ahli media, dan Otomatis Perpustakaan 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perpustakaan, pelaksanaan 

otomatis perpustakaan dan kerjasama antar perpustakaan. Bidang 
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Layanan, Ahli media, dan Otomatis Perpustakaan menyelenggarakankan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan, penyelenggaraan, dan perencanaan pada seksi layanan, 

Alih Media dan Otomatis Perpustakaan; 

b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada seksi layanan, 

alih media dan otomatis perpustakaan; 

c.  Pelakasanaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi layanan, alih media dan 

otomatis perpustakaan; 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

pelaksanan tugas dan fungsi pada seksi layanan, alih media dan 

otomatis perpustakaan; 

e. Pelaksanaan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan 

sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan 

layanan eksesntensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan 

sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka; 

f. Pelaksanaan layanan kerjasama perpustakaan meliputi kerja sama antar 

perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan; 

g. Pelaksanaan alih media meliputi pelestarian isi/nilai informasi bahan 

perpustakaan termasuk naskah melalui alih media dan pemeliharaan, 

serta penyimpanan master informasi digital; 

h. Pelaksanaan otomatis perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, 

informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan 

jaringan pepustakaan; 
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i. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang – 

undangan kebijakan teknis, serta menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh kepala baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

Susunan Organisasi Bidang Layanan, Alih Media, dan Otomatis 

Perpustakaan, terdiri sebagao berikut: 

a. Seksi Layanan dan Kerjaama Perpustakaan 

Seksi Layanan dan Kerjaama Perpustakaan mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, menyelenggarakan sirkulasi, pelaksanaan 

bimbingan pemustaka, penyimpanan baha, dan penyediaan kotak saran. 

Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

1) Melakukan perencanaan program kegiatan pertahun anggaran yang 

berhubungan dengan layanan dan kerjasama perpustakaan berdasarkan 

tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

2) Melakukan koordinasi penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan mayarakat; 

3) Melakukan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling) 

dan pelaksanaan promosi layanan perpustakaan; 

4) Melakukan penyusunan statistik perpustakaan, pelaksanaan stock 

opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding); 
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5) Melakukan pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar 

perpustakaan, serta penyusunan naskah perjanjian kerjasama 

perpustakaan;  

6) Melaksanakan kajian kepuasan pemustaka, bimbingan pemustaka dan 

menampung usulan kebutuhan pemustaka terhadap koleksi 

perpustakaan; 

7) Melaksanakan promosi layanan; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Seksi Alih Media  

Seksi Alih Media mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, 

perekaman, pencucian, penduplikasian dan pemeliharaan bahan 

perpustakaan. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

1) Melakukan perencanaan program kegiatan pertahun anggaran yang 

berhubungan dengan alih media berdasarkan tugas fungsi sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ; 

2) Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas 

dan secara lisan agar tugas terbagi habis; 

3) Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahandalam 

melaksanakan tugas; 

4) Melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam 

bentuk mikrofilm maupun digital; 
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5) Melaksanakan perekaman, pencucian, dan duplikasi bahan 

perpustakaan, serta penempelan identitas pada kotak mikrofilm 

maupun digital; 

6) Memasukkan data mikrofilm maupun digital pada komputer; 

7) Memeliharan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan 

digital; 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Seksi Otomatis Perpustakaan 

Seksi Otomatis Perpustakaan mempunyai tugas melakukan 

pengolahan, pengembangan, jaringan dan pengembangan websute. Uraian 

tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

1) Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran yang berhubungan 

dengan otomatis perpustakaan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan; 

2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomatis 

perpustakaan; 

3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan website perpustakaan; 

4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran peaksanaan tugas. 
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4.4 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan 

Kabupaten    Bengkalis 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan 
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Sumber : Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 2017 
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