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BAB II

GAMBARAN UMUM

Secara geografis, Selatpanjang merupakan ibukota kabupaten yang

memiliki potensi yang sangat strategis, karena posisinya yang sangat strategis

inilah Selatpanjang telah dikenal sejak lama, baik sebagai kota transit, maupun

sebagai kota perdagangan dan jasa. Kota Selatpanjang juga merupakan Ibukota

Kecamatan Tebing Tinggi, kota ini terletak di bagian pesisir utara Pulau

Tebingtinggi dan memiliki wilayah seluas 45,44 km2 dan jumlah penduduk

berdasarkan Susnas 2012 sebanyak 79.763 jiwa dengan kepadatan 75,27 jiwa/km².

Kota Selatpanjang juga berjulukan sebagai Kota Sagu karena daerah ini termasuk

salah satu Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional karena penghasil

sagu terbesar di Indonesia. Sebelum pemekaran wilayah pada tahun 2009, Kota

Selatpanjang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Mata pencarian penduduk Selatpanjang secara umum masih didominasi

perdagangan, perikanan, perkebunan. Kota Selatpanjang dahulu dikenal sebagai

Kota Sagu, karena daerah ini dulu menghasilkan sagu dalam kuantitas besar

bahkan yang terbesar di Indonesia. Namun, sekarang produksi sagu diperkirakan

telah berkurang akibat banyaknya perkebunan sagu yang beralih fungsi menjadi

pemukiman penduduk seiring tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi

di daerah ini.

Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan roda perekonomian yang

semakin pesat membuat kota Selatpanjang menjadi salah satu pusat hingar bingar

roda perekonomian. Tak luput juga pada pertumbuhan alat transportasi yang
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setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik itu laut maupun darat. Seperti pada

tabel berikut yang menggambarkan pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin

meningkat khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

Tabel II.1
Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan

Kendaraan Roda 4 (empat).

Jenis Kendaraan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Roda 2 (dua) 26.187 33.876 39.571

Roda 4 (empat) 5 17 39

Jumlah 26.192 33.893 39.610

Persentase 13.09% 16.92% 19.80%

Sumber : Samsat Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah, salah

satu retribusi daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan

bermotor adalah retribusi parkir. Akan tetapi, selama ini retribusi parkir belum

dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang

peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor,

disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara potensial

oleh pemerintah daerah, sehingga membuat daerah untuk lebih berbenah terutama

Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

A. Profil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Otonomi daerah telah menumbuhkan semangat baru bagi suatu daerah

untuk membangun, menggali dan mengembangkan potensi-potensi

pendapatan yang ada di daerah. Sebagai hasil dari perjuangan pergerakan
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reformasi sudah sepantasnya otonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat

banyak. Tujuan dan harapan utama gerakan reformasi tidak lain adalah

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari berbagai lini

kehidupan. Untuk itu, sudah menjadi suatu konsekuensi bagi otonomi daerah

untuk mampu mensejahterakan masyarakat dengan berbagai potensi dan

kewenangan yang dimiliki dalam mengelola sumber-sumber yang ada di

daerah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Secara geografis, Selatpanjang merupakan ibukota kabupaten yang

memiliki potensi yang sangat strategis, karena posisinya yang sangat strategis

inilah Selatpanjang telah dikenal sejak lama, baik sebagai kota transit,

maupun sebagai kota perdagangan dan jasa.

Untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun serta

penunjang pencapaian tujuan sebagaimana yang direncanakan dan

diharapkan, maka kehadiran suatu instansi sangat diperlukan. Demikian pula

dengan rangkaian program-program pembangunan daerah yang memerlukan

dukungan biaya yang sangat besar.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan salah

satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh kepala

dinas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris

daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan dasar

hukum pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2004

tentang peraturan daerah.

B. Visi dan Misi
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Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informaka Kabupaten

Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA

PELAYANAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA YANG HANDAL DAN MAJU”.

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kepulauan Meranti sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketertiban berlalu lintas;

Meningkatkan ketertiban berlalu lintas dititik beratkan pada daerah

rawan kemacetan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dalam

menyukseskan penyelengaraan perhubungan yang Tertib, Aman, Selamat

dan Nyaman.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan;

Peran serta masyarakat/stakeholder sangatlah dibutuhkan dalam

penyelenggaraan bidang perhubungan, informatika dan komunikasi guna

mendukung segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu

adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat secara aktif dan nyata.

Peningkatkan penyebarluasan informasi hasil–hasil pembangunan

kepada masyarakat sasaran dititik beratkan pada penyebaran informasi

melalui webesite yang up to date, forum komunikasi kelompok informasi

dan komunikasi (KIKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

Kepulauan Meranti.

3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung perkantoran;
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Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu adanya sarana

pendukung perkantoran yang memadai. Peningkatan pemenuhan

kebutuhan sarana pendukung perkantoran dalam penyelenggaraan jasa

perhubungan komunikasi dan informatika dititikberatkan kepada

ketersediaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, meningkatnya kualitas

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berwibawa,

tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan

prasarana aparatur yang memadai.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah  berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan Komunikasi dan

Informatika.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika;
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b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukan

hubungan antara komponen–komponen yang satu dengan yang lain sehingga

jelas tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawab masing-masing dalam

kesatuan yang teratur.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana wawancara penulis

dengan bapak Azmi Ibrahim selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 02

tahun 2011 adalah sebagai berikut:
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E. Susunan Organisasi

1. Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.

2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,

terdiri dari :

a. Kepala.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencana dan Program.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Administrasi Umum.

c. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut.

2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

d. Bidang Perhubungan Darat dan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan

Udara.
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e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

1. Seksi Komunikasi dan Informatika.

2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika.

f. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan.


