BAB IV
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
A.

Sejarah Singkat Kabupaten Pasaman
Pada zaman belanda kabupaten pasaman termasuk afdeling agam, afdeling

ini dikepalai oleh asisten residen. Afdelling agam terdiri atas 4 onder afdeling,
yaitu:
1. Agam tuo
2. Maninjau
3. Lubuk sikaping
4. Ophir
Setiap onder afdeling dikepalai oleh seorang contreleur, setiap contreleur
dibagi menjadi distrik. Tiap distrik dikpalai oleh seorang demang (kepala
pemerintah), setiap distrik dibagi menjadi onder distrik ( asisten demang). Onder
afdeling lubuk sikaping terdiri dari distrik lubuk sikaping dan distrik rao.Onder
afdeling ophir dari distrik talu dan distrik air bangis.
a. Distrik lubuk sikaping terdiri dari:
1. Onder distrik lubuk sikaping
2. Onder distrik bonjol
b. Distrik rao mapat tunggul terdiri dari:
1. Onder distrik rao
2. Onder distrik silayang
c. Distrik talu terdiri dari:
1. Onder distrik talu
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2. Onder distrik suka menanti
d. Distrik air bangis terdiri dari:
1. Onder distrik ujung gading
Sesudah kemerdekaan onder afdeling agam tuo dan maninjau digabung
menjadi kabupaten agam dan onder afdeling lubuk sikaping dan ophir dijadikan
satu susunan pemerintahan menjadi kabupaten pasaman dengan dibagi menjadi
tiga kewedanaan yaitu:
1. Kewedanaan lubuk sikaping
2. Kewedanaan talu
3. Kewedanaan air bangis
Dengan pusat pemerintahan kabupaten pasaman di talu. Pada agustus 1974
sewaktu basyrah lubis menjadi bupati maka ibu kota kabupaten pasaman di
pindahkan ke lubu ksikaping.
Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam percepatan pelayanan
pemerintahan, maka wilayah administrasi pemerintah kabupaten pasaman
dimekarkan menjadi dua wilayah pemerintahan kabupaten yang ditetapkan
dengan undang-undang no 36 tahun 2003, yaitu kabupaten pasaman dan pasaman
barat
Melihat dari perkembangan pembentukan kabupaten pasaman dari zaman
belanda hingga zaman kemerdekaan maka dibentuk suatu tim untuk merumuskan
hari jadi kabupaten pasaman. Dengan mengacu pada perkembangan sejarah,
dalam menjalankan roda pemerintahan, pernah dikeluarkan keputusan residen
sumatera barat no R.I/I taggan 8noktober 1945 menetapkan sebagai berikut:
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Luhak kecil talu : abdul rahman gelar sutan larangan me3ngacu pada
keputusan tersebut, tim yang dibentuk merumuskan dan DPRD kabupaten
pasaman mengeluarkan keputusan No.11 /KPTS /DPR/PAS/1992 tanggal 22
februaru 1992 dilanjutkan surat keputusan bupati kabupaten pasaman no.
188.45/81/BUPAS/1992 tanggal 26 februaru 1992 ditetapkan hari jadi kabupaten
pasaman pada tanggal 8 oktober 1945
B. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman
1.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Visi :
“terwujudnya

masyarakat

yang

cerdas

dan

bermartabat

melalui

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”
Misi :
a.
b.

e.
f.
g.
h.
i.

Melaksanakan layanan prima yang berbasis manajemen sekolah
Penuntasan wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan formal dan non formal
serta melaksanakan rintisan wajib belajar 12 tahun
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan hingga standar minimal
untuk semua jenjang pendidikan
Melaksanakan pemerataan serta keprofesionalan pendidik dan tenaga
kependidikan
Meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kualitas pendidikan yang berorientasi pada proses
Meningkatkan pengawasan pendidikan, akuntabilitas dan pencitraan public
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan
Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada mutu

2.

Dinas Satpop PP Dan Damkar

c.
d.

Visi: “terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas”
Misi:
1. Mewujudkan kesadaran hokum masyarakat dalam upaya penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
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2. Mewujudkan sumber daya manusia anggota satpol PP yang berkualitas
3.

Dinas kesehatan
Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan
Dalam menyelenggarakan tugas, dinas kesehatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
urusan kesehatan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan kesehatan meliputi
urusan bidang promosi dan informasi kesehatan, pengendalian masalah
kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan serta pelayanan
kesehatan;
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi.
4.

Dinas sosial

Visi : “terwujudnya keejahteraan social bagi masyarakat pasaman”
Dalam Tahun 2011 akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai
berikut :
1. Pembangunan rumah yang tidak layak huni bagi keluarga miskin
2. Pembinaaan para penyandang cacat dan trauma
3. Pembinaan panti asuhan atau panti jompo
4. Pembinaan anaka terlantar luar panti dan orang terlantar dalam
perjalanan
5. Peningkatan kesiagaan bencana
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5.

Dinas PU dan tata ruang
Visi :
“ terwujudnya pelayanan teknis bidang pekerjaan umum menuju masyarakat
kabupaten pasaman yang sejahtera”
Misi :

a.

Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

b.

Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi dan alur sungai

c.

Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan permukiman

d.

Mewujudkan pelayanan admisnistrasi perkantoran

6.

Dinas kependudukan dan catatan sipil
Visi: menciptakan pelayanan yang kondusif dalam bidang kependudukan
dan catatn sipil kepada masyarakat dengan singkat, cepat dan tepat
Misi:
1. Meningkatkan penyukuhan dibidang kependudukan dan catatan sipil
2. Meningkat kan sistem pelaporan administrasi dan catatan sipip
3. Meningkatkan SDM aparatur dibidang administrasin kependudukan dan
catatan sipil

7.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Visi:
“ teewujudnya pelayanan perizinan secara cepat, tepat, murah, dan mudah
serta terciptanya iklim investasi yang kondusif”
Misi:

a.

Memberikan pelayanan secara cepat,tepat, mudah dan murah
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b.

Mewujudkan

investasi

yang

kondusif

dalam

rangka

menunjang

perekonomian masyarakat
8.

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Visi:
“Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Menuju Keluarga Berkualitas”.
Misi:

a.

Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dengan Pelayanan Keluarga
Berencana.

b.

Meningkatkan Kwalitas Pembangunan Ketahanan Keluarga.

9.

Dinas

Lingkungan

Hidup,

Perumahan

Rakyat

dan

Kawasan

Pemukiman
Visi:
“ terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan penataan kawasan perumahan
yang lebih baik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera”
Misi:
a.

Meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap perundang undangan
lingkungan hidup , perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

b.

Meningkatkan penataan lingkungan hidup yang sehat, bersih, inahdan
nyaman

c.

Meningkatkan pengelolaan dan pengendalan terhadap pencemaran dan
kerusakan lingkungan.
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10.

Dinas pertanian

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
a.

perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura,
perikanan, peternakan dan perkebunan;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian yang meliputi tanaman
pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;

d.

pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);

e.

pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan

f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsi.

11.

Dinas perdagangan , perindustrian, dan tenaga kerja
Visi: “terwujudnya tenaga kerja professional perdagangan dan perindustrian

12.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak
Visi:
“terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju
hidup yang berkualitas”
Misi:

a.

Meningkatkan kualitas hidup perempuan

b.

Meningkatkan perlinddungan perempuan
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c.

Meningkatkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

d.

Meningkatkan pemenuhan hak anak

e.

Meningkatkan perlindungan khusus anak

13.

Dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata
Visi:
“ terwujudnya kepemudaan , keolahragaan , kebudayaan dan keparwisataan
yang berkualitas dikabupaten pasaman”
Misi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

14.

Meningkatkan pemberdayaan pemuda
Meningkatkan pembinaan dan pengembnganolahraga masyarakat, olahraga
prestasi dan olahrga pendidikan serta olahraga rekreasi
Meningkatkan pengelolaan dan plestarian kebudayaan daerah
Meningkatkan kualitas objek wisata
Meningkatkan kualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk
kegiatan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
Meningkatkan pelayanan prima dibidang kepemudaan, keolahragaan,
kebudayaan dan kepariwisataan melalui reformasi birokrasi
Dinas perhubungan
Visi: “menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib,
lancr, aman, dan nyaman.
Misi:
1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun
masyarakat
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang ketertiban , kelancaran,
keamanan dan kenyamanan lalunlintas
3. Meningkat

kan

peran

bidang

perhubungan

dalam

mendukung

pembangunan wilayah , pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya
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15.

Dinas koperasi usaha kecil menengah
Visi:
“terwujudnya koperasi dan UKM menuju masyarakat yang sejahtera”
Misi:

a.

Menumbuhkan koperasi dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan
kewirausahawan

b.

Menfasilitasi terwujudnya usaha yang mandiri

c.

Menyelenggarakan pemerintah yang baik dan bersih

d.

Mewujudkan koperasi dan UKM yang berkualitas

e.

Meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan usaha kecil
menengah.

16.

Dinas kearsipan dan perpustakaan
Visi:
“terwujudnya pasaman cerdas melalui budaya baca, dan memberdayakan
perpustakaan serta pelestarian dan sadar arsip
Misi:

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Mewujudkan koleksi perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi dan
komunikasi
Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas
Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, pengelolaan
dengan pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi
Menujudkan aparatur yang kompeten, professional, dan berkinerja tinggi
Meningkatkan pendataan , pengelolaan,pemeliharaan, penyimpangan, dan
dokumentasi arsip yng cepat, tepat, akurat serta berdayaguna dan berhasil
guna
Meingkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi bagi perpustakaan ,
lembaga pengelola arsip, putakawan dan arsiparis
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17.

Dinas komunikasi dan informasi
Visi:

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Teknologi
Informasi di Kabupaten Pasaman”
Misi:
a.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis
teknologi informasi.

b.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan
teknologi informasi dan komunikasi

c.

Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga
pemerintahan

d.

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi
informasi berbasis potensi local

e.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi
informasi dan komunikasi.

18.

Dinas pemeberdayaan masyarakat
Visi:
“ terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan partisipatif”
Misi:

a.

Mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatnya
masyarakat yang mandiri

b.

Mewujudkan pengembangan kelembagaan partisipsi masyarakat

c.

Mewujudkan pemantapan kelembagaan adat dan kehidupan social budaya
masyarakat

d.

Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

e.

Mewujdkan

peningkatan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

pendayagunaan teknologi telat guna yang berwawasan lingkunngan
19.

Dinas pangan
Visi:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

dan
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Misi:
a.

Meningkatkan Ketersedian Pangan

b.

Mewujudkan Aksesibilitas Pangan

c.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

d.

Mewujudkan Keamanan Pangan

20.

Dinas perikanan
Visi: terwujudnya masyarakat kabupaten pasaman melalui pengelolaan
perikanan yang aman , lestari dan berdaya saing
Misi:
a. Mewujudkan masyarakat perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing
b. Mewujudkan sumber daya perikanan yang aman dan lestari

