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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada masa Orde Baru kewenangan bidang perhubungan yang mencakup 

bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan perparkiran 

ada pada Departemen Perhubungan. Untuk Daerah Tingkat I Propinsi Riau 

Departemen Perhubungan membentuk Kantor Wilayah yang kewenangannya 

meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau. Selanjutnya Kantor 

Wilayah (Kanwil) Daerah Tingkat I Propinsi Riau membentuk Kanwil Pembantu 

pada masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten. 

Pada Tahun 1993 Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk 

dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, dibentuk tiga Kanwil Pembantu 

yang masing-masing Kanwil Pembantu melingkupi beberapa kecamatan yaitu 

antara lain : 

1. Kanwil Pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang 

2. Kanwil Pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengarayan 

3. Kanwil Pembantu III yang berkedududukan di Pelalawan 

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Perhubungan diberikan 

kepada Daerah Tingkat II Kabupaten. Untuk Kabupaten Kampar, Kanwil berubah 

menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah. 

Perkembangan selanjutnya sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan 



12 
 

nama Dinas dan pergantian kepala Dinas Perhubungan. Adapun urutan perubahan 

nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berkut : 

1. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar 

2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar 

3. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar 

4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 

tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Informasi dan 

Komunikasi Kabupaten Kampar. 

2.2 Visi dan Misi Dinas 

Visi 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar telah 

sepakat dan bertekad menerapkan dan mewujudkan visi organisasi sebagai 

berikut: 

”Terwujudnya Tatanan Transportasi, Informasi dan Komunikasi 

dengan Orientasi Kemudahan, Kenyamanan, dan Terjangkau di Kabupaten 

Kampar Tahun 2020 ” 

Visi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar 

tersebut mengandung makna bahwa bidang Perhubungan, Informasi, dan 

Komunikasi harus dapat dihandalkan dalam mendukung kehidupan masyarakat 

Kabupaten Kampar yang sejahtera dan berkualitas. 
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Misi 

Adapun misi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten 

Kampar adalah sebagai berikut : 

a. Menata sistem transportasi yang selamat dan terjangkau. 

b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang optimal. 

c. Meningkatkan penegakan hukum yang berkeselamatan. 

d. Menata sistem informasi dan komunikasi yang handal. 

2.3  Struktur Organisasi Dinas 

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang dilakukan 

untuk mengatur seluruh sumber-sumber daya yang ada di perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu, pada setiap organisasi akan 

selalu terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang 

menggambarkan secara sistematis posisi, wewenang, kewajiban dan tanggung 

jawab serta hubungan kerjasama antar bagian dari setiap orang dalam suatu 

organisasi, sehingga terdapat kejelasan wewenang dalam pelaksanaan tugas 

masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga dilengkapi dengan rincian dan 

uraian tugas yang berguna sebagai pedoman bagi pimpinan dan karyawan dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing secara efektif dan efesien. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada Dinas 

Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar, diketahui bahwa 

struktur organisasi beserta uraian tugas dari masing-masing bagian yang dibuat 

oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dapat di 

lihat dari gambar struktur organisasi berikut ini: 
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Gambar II.1 

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau 
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a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang 

Perhubungan Informasi dan Komunikasi. 

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua 

kegiatan Dinas. 

c. Mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan semua lembaga 

pemerintahan daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 

d. Mengevaluasi hasil yang akan dicapai dalam pelaksaan tugas/kegiatan 

secara terus menerus. 

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dinas secara teknis 

operasional dan taktis administratif kepada Kepala Daerah. 

2. Sekretaris 

Adapun tugas Sekretaris, yaitu:  

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, program, dan keuangan. 

c. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor 

serta memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor. 

d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat 

Perintah Tugas bagi pegawai yang akan melakanakan perjalanan dinas. 

e. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan 

dan membuat laporan pelaksanaan tugas. 
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a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Adapun tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu:  

a. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan 

kepegawaian serta administrasi perlengkapan. 

b. Mengadakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat 

keluar serta memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan 

keluar. 

c. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk 

menyelesaikan administrasi kepegawaian. 

d. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan 

informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai. 

e. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan 

mencapai batas usia pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang 

ada untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan. 

f. Membuat konsep surat usulan Struktur Susunan Organisasi Tata Kerja 

Dinas. 

g. Mengumpulkan, mengelola dan mensistematiskan data Pegawai Negeri 

Sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam Kartu 

Induk dan Buku Induk Pegawai Negeri Sipil. 

h. Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti 

pelatihan penjenjangan diklat pim IV, III, II dan diklat teknis fungsional 

serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai 
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bahan persiapan test serta Menginventarisasi nama-nama pegawai yang 

akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa. 

b) Sub Bagian Perencanaan dan Data 

Adapun tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Data, yaitu:  

a. Mekakukan pengumpulan, Pengelolahan, Analisa dan Evaluasi penyiapan 

serta penyajian data dinas. 

b. Melakukuan studi dan survei/identifikasi kegiatan teknis dan sarana 

dengan institusi terkait. 

c. Mengkoordinir/merumuskan program pembangunan/kegiatan dengan 

institusi terkait serta menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek 

pembangunan tersebut. 

d. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar 

Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian Proyek (DIP) 

dan Daftar Isian Kegiatan (DIK). 

e. Menyelesaikan bahan laporan tahunan dinas dengan institusi/kepala 

bidang terkait. 

f. Melaksanakan proses Revisi DIP/PO bilamana diperlukan. 

g. Mempersiapkan/mengkoordinir laporan bulanan/tahunan kegiatan proyek 

pembangunan. 

h. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

i. Menyusun Dokumen Program kegiatan pada Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Perubahan (APBDP). 
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c) Sub Bagian Keuangan 

Adapun tugas pada Sub Bagian Keuangan, yaitu:  

a. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-

masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk diajukan ke Biro Keuangan Setda/ Bappeda Kabupaten 

Kampar. 

b. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-

bidang atas dasar permintaan dari kegiatan rutin dan bidang-bidang/PPTK 

dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD) serta 

mencatat SPD dan membuat laporan bulan SPD yang telah diterbitkan. 

c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin dan 

memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang bidang. 

d. Meneliti SPP-LS, SP-UP, SPP-TU gaji dan Tunjangan PNS lainnya yang 

disampaikan Bendaharawan Pengeluaran serta membuat Surat Perintah 

Membayar (SPM) dan mengajukan SPM yang telah dibuat kepada 

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat 

laporan bulanan SP2D tersebut. 

e. Membuat usulan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji 

bagi pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah 

(BUD). 

f. Meneliti, mengawasi dan mengurusi pelaksanaan pembukuan penerima 

dan pengeluaran belanja SKPD. 
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g. Melaksanakan pembuatan rencana dan arus kas dalam melaksanakan 

akuntasi SKPD, serta membuat jurnal. 

h. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD. 

i. Membuat konsep dan daftar perhitungan/permintaan gaji pegawai, 

honorarium,  dan beban kerja. 

j. Menyiapkan dan mengoreksi laporan keuangan (bulanan, triwulan, 

semesteran, tahunan). 

k. Menyiapkan laporan bulanan untuk LAKIP. 

3. Bidang Teknik Lalu Lintas dan Angkutan 

Adapun tugas pada Bidang Teknik Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu:  

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penetapan jaringan 

transportasi, kelas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, jaringan 

trayek, komposisi angkutan sarana dan prasarana perkerataapian, 

pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan lalu lintas jalan, 

danau, sungai non lintas kabupaten/kota, laut serta penyelenggaraan dan 

pengelolaan SAR daerah. 

b. Pengawasan dan pengendalian pembangunan terminal penumpang Tipe A, 

Tipe B dan Tipe X serta terminal angkutan barang, penyusunan jaringan 

trayek dan pentapan kebutuhan kendaraan serta pelaksanaan pengujian 

berkala kendaraan bermotor serta penetapan administrasinya. 

c. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat 

pelayanan lalu lintas, melaksanakan analisis dampak lalu lintas jalan dan 
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penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, di kabupaten/kota serta 

administrasi lainnya. 

a) Seksi Manajemen dan Kekayaan Rekayasa Lalu Lintas 

Adapun tugas pada Seksi Manajemen dan Kekayaan Rekayasa Lalu Lintas, 

yaitu:  

a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas 

pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. 

b. Melaksanakan rekayasa lalu lintas. 

c. Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, 

alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan 

pemakai jalan. 

d. Merekayasa jalan-jalan yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan 

penyelenggaraan satu acara kebijakan pemerintah daerah. 

b) Seksi Angkutan Orang dan Barang 

Adapun tugas pada Seksi Angkutan Orang dan Barang, yaitu:  

a. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan standar 

pelayanan minimum bidang angkutan orang dan barang. 

b. Melakukan pengawasan tertib angkutan orang dan barang bila diperlukan. 

c. Melakukan pembinaan terhadap tata cara pemakaian alat-alat pembantu 

pencegah terjadinya kecelakaan dalam armada angkutan. 

c) Seksi Perizinan 

Adapun tugas pada Seksi Perizinan, yaitu:  

a. Melaksanakan penetapan tarif angkutan kota dan pedesaan. 
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b. Merumuskan dan melaksanakan pemberian Izin Pengoperasian Angkutan 

serta pengawalan penggunaan jaringan lalu lintas sungai. 

c. Merumuskan dan melaksanakan pemberian Izin Trayek Angkutan Kota, 

Perbatasan dan Pedesaan. 

d. Merumuskan dan melaksanakan pemberian izin dispensasi angkutan alat 

berat, barang berbahaya, dan petikemas dijalan Kabupaten/Kota dan jalan 

Propinsi didalam Kabupaten/Kota. 

e. Merumuskan dan melaksanakan pemberian izin perakitan, izin trayek 

gandeng angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

f. Merumuskan dan melaksanakan pemberian izin lainnya yang berkenaan 

dengan Angkutan Orang dan Barang. 

4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana 

Adapun tugas pada Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, yaitu:  

a. Merumuskan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Teknik Sarana dan 

Prasarana Perhubungan. 

b. Melaksanakan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Teknik Sarana dan 

Prasarana Perhubungan yang meliputi Terminal dan Perparkiran, Teknik 

Sarana dan Perbengkelan serta Pengujian Kendaraan Bermotor. 

a) Seksi Bina Terminal dan Perparkiran 

Adapun tugas pada Seksi Bina Terminal dan Perparkiran, yaitu:  

a. Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap pengelolaan terminal. 

b. Melaksanakan perencanaan, pengukuran dan penertiban kegiatan terminal 

atau yang berhubungan dengan terminal/dermaga. 
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c. Melakukan pendataan dan uji petik terhadap lokasi-lokasi yang layak untuk 

tempat Perparkiran serta hal-hal yang diperlukan sebagai pendukung. 

d. Mengevaluasi dan menyiapkan laporan terhadap penyelenggaraan terminal 

dan perparkiran termasuk Pos Retribusi yang diperlukan oleh Kepala 

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

e. Menyiapkan konsep/draft peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

Terminal dan Perparkiran. 

b) Seksi Bina Sarana Teknis dan Perbengkelan 

Adapun tugas pada Seksi Bina Sarana Teknis dan Perbengkelan, yaitu:  

a. Merumuskan dan melaksanakan peraturan dan kebijakan dibidang Teknik 

dan Perbengkelan termasuk Izin dan Rekomendasi Kelayakan. 

b. Melaksanakan pendataan untuk data base sarana Teknik dan Perbengkelan 

sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan. 

c. Mengevaluasi dan menyiapkan laporan terhadap penyelenggaraan tugas 

pokok seksi Bina Sarana Teknik dan Perbengkelan. 

 

c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Adapun tugas pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu:  

a. Merumuskan peraturan dan kebijakan yang diperlukan pada kegiatan 

Pengujian Kendaraan Bermotor, perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor 

dan sejenisnya dalam rangka pelayanan untuk kelaikan jalan kendaraan 

bermotor. 

b. Merencanakan, melaksanakan pengadaan kebutuhan serta mengevaluasi dan 

menyiapkan laporan dalam kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Transportasi 

Adapun tugas pada Bidang Pengendalian dan Pengembangan Transportasi, 

yaitu:  

a. Melaksanakan pembinaan khusus, pembinaan teknis, dan pembinaan 

operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

b. Melaksanakan Kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh Kepada Dinas. 

a) Seksi Pengendalian Operasi 

Adapun tugas pada Seksi Pengendalian Operasi, yaitu:  

a. Melakukan pengamanan dan operasi langsung dalam rangka pengawasan 

tertib lalu lintas, baik dengan Patroli Bermotor Jalan (PBJ) maupun 

pengendalian dan operasi dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). 

b. Melaksanakan Pengamanan, Pengendalian dan Operasi terahadap 

kelengkapan surat-surat dan alat kendaraan bermotor serta mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan pengendalian dan operasi pelayanan 

perhubungan darat dan air. 

c. Melaksanakan pengendalian lansung kelapangan tentang surat-surat dan 

kelengkapan kendaraan bermotor (razia kendaraan). 

d. Melakukan koordinasi dengan satlantas tentang pengendalian dan 

pengamanan operasi armada perhubungan darat dan air. 

b) Seksi Pengembangan dan Keselamatan Transportasi 

Adapun tugas pada Seksi Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, yaitu:  

a. Merumuskan dan melaksanakan penertiban lokasi, pengadaan, pemasangan, 

pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan 
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alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai 

jalan serta fasilitas pendukung dijalan kabupaten. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pengaturan, penyelenggaraan dan 

pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan 

perlengkapan jalan di daerah. 

c. Melaksanakan pengambilan dan pengolahan data dan analisis kecelakaan 

lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan. 

d. Memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan (insiden) pada 

lalu lintas darat dan air. 

6. Bidang Informasi dan Komunikasi 

Adapun tugas pada Bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu:  

a. Menyusun Rencana Kerja dan Program Pembangunan Bidang Informasi dan 

Komunikasi. 

b. Memberikan penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama dengan 

Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan informasi dan 

komunikasi. 

c. Menyediakan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang informasi dan 

komunikasi. 

a) Seksi Informasi 

Adapun tugas pada Seksi Informasi, yaitu:  

a. Melakanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan 

bantuan pelayanan Informasi, penyebarluasan Informasi, membina 

hubungan kerjasama dengan media Informasi. 
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b. Melaksanakan pelaksanaan diseminasi Informasi. 

b) Seksi Komunikasi 

Adapun tugas pada Seksi Komunikasi, yaitu:  

a. Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial 

skala kabupaten. 

b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan 

bantuan peningkatan komunikasi dua arah. 

c. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan 

masyarakat dan media komunikasi. 

c) Seksi Perizinan Informatika, Komunikasi dan Telematika 

Adapun tugas pada Seksi Perizinan Informatika, Komunikasi dan Telematika, 

yaitu:  

a. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus 

untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areal 

kabupaten. 

b. Pemberian rekomendasi terhadap izin penyelenggaraan jaringan tetap 

tertutup lokal, wireline cakupan kabupaten. 

c. Memberikan izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung. 

d. Memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, izin 

mendirikan bangunan menara Telekomunikasi, izin galian untuk keperluan 

penggelaman kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten, izin HO (Hinder 

Ordenantie) sekitar Telekomunikasi, Izin Instalasi Penangkal Petir dan 

Genset, serta izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 
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7. Unit Pelaksana Teknis 

a) Kepala UPT 

Adapun Tugas Kepala UPT, yaitu: 

a. Mengumpulkan dan menyimpan data yang berkaitan dengan perhubungan 

di UPT. 

b. Menyelenggarakan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji dan 

menyiapkan pengujiannya dengan menerbitkan Surat Keterangan Penentuan 

Jenis Kendaraan (SPJK). 

c. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang 

perhubungan yang dilimpahkan di UPT. 

b) Tata Usaha 

Adapun tugas pada tata usaha, yaitu: 

a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana kerja UPT, serta 

melaksanakan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan untuk 

mengevaluasi dan menyusun laporan di UPT yang data kegiatannya 

disampaikan kepada Kepala Dinas. 

 

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah 

Kabupaten. Tugas pokok Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Kampar di Bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi.  
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Dinas Perhubungan 

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar mempunyai fungsi : 

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Informasi dan 

Komunikasi. 

b. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan 

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. 

c. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang 

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. 

d. Melakukan pembinaan teknis di bidang Perhubungan, Informasi dan 

Komunikasi. 

e. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

f.  Melaksanakan urusan kegiatan tata usaha dinas. 

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan, 

Informasi dan Komunikasi. 

 


