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BAB IV

GAMBARAN LOKASI UMUM PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kuantan Singingi Secara Gegrafis

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung

dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada

bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran

tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini

cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran

tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan

merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut

sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi

daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk mengahasilkan

suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan

mengaliri 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan

Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah,

Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan

Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
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3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat

4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

4.2 Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten

Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999,

Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten

Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya

berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs.

H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai

bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2

bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati

digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja’afar yang kemudian

ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan

kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan
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4.3 Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing

sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau

yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu,

Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang

Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang,

Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang

Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu

Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar,

Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti

oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan

bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah

sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain

yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan.

Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani,

sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai

negeri.

4.4 Perekonomian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber

pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas

10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor

perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai

komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya,
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pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti

karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara

antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik

27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain

produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung

28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor

pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas

alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang

memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan

karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan

industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit

listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan

pengembangan transportasi darat dan sungai.

4.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun

2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan Dinas Pasar Kebersihan
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dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan

serta mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pasar,

Kebersihan dan Pertamanan.

Sedangkan fungsi Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar, kebersihan dan pertamanan

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pasar,

kebersihan dan pertamanan

c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dibidang pasar kebersihan

dan pertamanan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan Dinas Pasar Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Kepala dinas mempunai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi,

mengendalikan serta mengevaluasikan pelaksanaan urusan pemerintahan

bidang pasar, kebersihan dan pertamanan.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pengkoordinasiaan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan
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administrasi umum, urusan perencanaan program dan anggaran, urusan

keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, urusan kehumasan,

urusan kerjasama dan urusan pembinaan kepegawaian, sekretaris dalam

melaksanakan tugas oleh sub bidang umum, sub bagian program dan sub

bagian keuangan.

3. Bidang Pasar, yang membawahkan seksi Sarana dan Prasarana Pasar,

Seksi Pembinaan dan Penataan dan Seksi Ketertiban. Bidang pasar

dipimpin seorang kepala bidang yang menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan Kebijakan teknis dibidang sarana dan Prasana pasar,

pembinaan dan penataan, ketertiban.

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang sarana dan

prasarana asar, pembinaan dan penataan, ketertiban.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana

pasar, pembinaan dan penataan, ketertiban.

d. Pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan

dan penataan, ketertiban.

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan

dibidang sarana dan prasarana asar, pembinaan dan penataan,

ketertiban.

f. Melaksanakan koordinasi antar bidang dan sekretaris

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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4. Bidang kebersihan yang membawakan seksi pembersihan Lingkungan,

Jalan dan Pasar, Seksi Pengeloaan sampah dan TPA, Seksi sarana dan

prasarana kebersihan. Bidang kebersihan dipimpin oleh seorang kepala

bidang yang menyelenggarakan fungsinya :

a. Perencanaan kebijakan teknis dibidang pembersihan lingkungan, jalan

dan pasar, pengendalian dan pengelolaan TPA, sarana dan prasarana

kebersihan.

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembersihan

lingkungan, jalan dan pasar, pengendalian dan pengelolaan sampah

dan TPA, sarana dan prasarana kebersihan.

c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas dibidang pembersiha

lingkungan, jalan dan pasar, pengendalian da pengelolaan sampah dan

TPA, sarana dan prasarana kebersihan.

d. Melakukan monotoring, evaluasi dan pelapiran penyelenggaraan

kebijakan teknis dibidang pembersihan lingkungan jalan dan pasar,

pengendalian da pengelolaan sampah dan TPA, sarana dan prasarana

kebersihan.

e. Pelaksaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang

pembersihan lingkungan jalan dan pasar, pengendalian da pengelolaan

sampah dan TPA, sarana dan prasarana kebersihan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bidang pertamanan, yang membawakan seksi taman, seksi penerangan

jalan dan taman dan seksi dekorasi kota dan reklame. Bidang pertaanan

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang menyelenggarakan fungsinya :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang taman,

penerangan jaan dan taman, dekorasi kota dan reklame.

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang taman, ,

penerangan jaan dan taman, dekorasi kota dan reklame.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas anggaran dibidang taman, ,

penerangan jaan dan taman, dekorasi kota dan reklame.

d. Melakukan monotoring, evaluasi dan pelapiran penyelenggaraan

kebijakan teknis dibidang taman, , penerangan jaan dan taman,

dekorasi kota dan reklame.

e. Pelaksaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang

taman, penerangan jaan dan taman, dekorasi kota dan reklame.

4.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat kabupaten kuantan singingi saat ini,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat,

pemangku kepentingan, serta pemerintah kabupaten, maka visi kabupaten

kuantan singingi Tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Kabupaten

Kuantan Singingi Yang Bersih, Efektif, Relegius, Cepat, Aman,

Harmonis, Agamis, Berbudaya Dan Sejahtera (BERCAHAYA)”
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Dengan visi kabupaten kuantan singingi ini diharapkan akan

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat kabupaten kuantan sigingi

dengan tepat mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti amanat dalam

pembukaan UUD 1945.

Adapun uraian visi pembangunan kabupaten kuantan singingi adalah

sebagai berikut:

1. Bersih: penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan secara baik, benar

dan bebas dari nepotisme dalam segala kegiatan penyelenggaraan

pemerintah.

2. Efektif : terwujudnya pelayanan publik yang tepat dan mengjangkau

seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan misi adanya pemerintahan/

birokrasi sebagai pelayanan masyarakat.

3. Regelius: terwujudnya sikap dan prilaku yang tidak menyimpang dari

norma agama dan keyakinan yang dianut agar diperoleh kehidupan yang

selaras serasi dan seimbang.

4. Cepat: melaksanakan sistem pemerintahan yang cepat, mudah dan tepat

sasaran.

5. Aman: suatu keadaan daerah yang kndusif dari gangguan ketegangan dan

ancsmsn konflik kriminalitas anar kelompok maupun golongan masyarakat

secara nyata di perkotaan dan diperdesaan.

6. Harmonis: menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan

dinamis di antara semua golongan, agama, dan etnis yag ada di Kabupaten



41

Kuantan Singingi sehingga dari komplik sosial dan benturan agama dan

etnis

7. Agamis: menerapkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari

baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam mensuksesan pembangunan

di kabupaten kuantan singingi.

8. Berbudaya: menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari

secara nyata, senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan konteks,

kondisi dan situasi masyarakat yang terus menerus berubah.

9. Sejahtera: suatu keadaan masyarakat kuantan singingi yang tercukupi

kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) yang didukung kuantitas dan

kualitas pelayanan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan,

perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan secara layak.

Sebagai penjabaran atas visi tersebut, maka dirumuskan visi selama

masa jabatan bupati yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencapaian pemerintahan yag bersih sebagai langkah

mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik di kabupaten kuantan

singingi

2. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan

kesejahteraan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

3. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang

berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan

usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumberdaya manusia lokal/daerah.
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4. Membangun hubungn yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan

kepekaan aparat pemerintah daerah kuantan singingi terhadap berbagai

lapisan masyarakat.

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat

sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam

menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi.

6. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat baik antar

lingkungan maupun antar penduduk.

7. Memantapkan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai.

8. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam melalui optimalisasi

agribisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan sekitar secara berkesinambungan.

9. Meningkatkan imflementasi, desentralisasi dan otonoi di daerah melalui

reformasi birokrasidan meningkatkan pelayanan publik.

10. Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta

budaya daerah dan budaya nasional di lingkumgan masyarakat kabupaten

kuantan singingi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintaqh daerah kabupaten

kuantan singingi menetapkan beberapa program berdasarkan urusan

pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan program

pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pasar kebersihan dan pertamanan

Kabupaten Kuantan Singingi antara lainnya adalah :
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1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

a) Penyediaan lahan pembuangan dan pengelolaan sampah

b) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

c) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

d) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan

e) Bimbingan teknis persampahan

f) Monotoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

a) Penataan RTH

b) Reboisasi jalan-jalan dan taman-taman

c) Pemeliharaan RTH

d) Pengembangan taman rekreasi

e) Monotoring, evaluasi dan pelaporan

3. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

4. Program pembangunan tempat usaha/dagang

5. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

a) Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

b) Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan

asongan

c) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

d) Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

e) Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedangan kakilima dan asongan

f) Monotoring, evaluasi, dan pelapor.
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4.7 Visi dan Misi Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Kuantan Singingi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten kuantan

singingi perlu terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan peleyanan

prima mendorong dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten kuantan

singingi untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul senantiasa

mengupayakan perubahan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapian hasil

dan manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dinas pasar,

kebersihan dan pertamanan kabupaten kuantan singingi akan diarahkan, apa

yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi pemerintah

kabupaten kuantan singingi yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kuantan

Singingi yang Bersih, Efektif, Relegius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis,

Berbudaya dan Sejahtera (BERCAHAYA)”

Serta motto kabupaten kuantan singingi yaitu “basatu nogori maju”

maka visi dinas pasar, kebersihan dan pertamanan kabupaten kuantan singingi

yaitu: “Terwujudnya Pasar dan ligkungan yang bersih indah dan

bercahaya”

Makna dari visi dinas pasar kebersihan dan pertamanan kabupaten

kuantan singingi diatas adalah:
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1. Terwujudnya pasar dan lingkungan yang bersih, indah dan bercahaya

mencerminkan gambaran yang ingin dicapai oleh pasar, kebersihan dan

pertamanan kabupaten kuantan singingi dengan mensinegikan 3 (tiga)

bidang yang ada yaitu: bidang pasar, bidang kebersihan, dan bidang

pertamanan. Pasar merupakan sarana dibidang pasar sedangkan

lingkungan adalah objek dari bidang kebersihan dan pertamanan. Pasar

dan lingkungan akan bersih jika bidang pasar dan bidang kebersihan saling

bekerjasama, pasar dan lingkungan akan indah dan bercahaya karena

adanya partisipasi bidang pertamanan dengan kegiataan pengadaan taman

dan penerang lampu jalan, lampu taman dan lampu hias. Sehingga pasar

dan lingkungan yang bersih, indah dan bercahaya bisa dicapai jika ke 3

(tiga) bidang tersebut saling bersatu dab bersinergi.

Untuk mewujudkan visi dinas pasar kebersihan dan pertamanan

kabupaten kuantan singingi diatas, maka dipandang perlu pula untuk

menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan olej jajaran dinas pasar,

kebersihan dan pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Menciptakan pasar yang bersih dan tertata

2. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota

3. Meningkatkan sistem koordinasi dan kerjasama pengelolaan persampahan

4. Meningkatkan penerangan jalan, taman, pasar dan pemukiman

5. Menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai

6. Menciptakan kota yang bersih, indah, teduh dan nyaman.


