
BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Riau 

 

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 25 

tahun 2001, pada awal berdirinya sebagai satuan kerja (Satker) baru dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 

yang hampir sama dengan badan-badan lainnya, dan memiliki tenaga fungsional 

peneliti sebanyak sepuluh Orang dan satu org fungsional perekayasa. 

Pembentukan Balitbang Provinsi Riau sebagai satuan kerja tersendiri yang 

sudah terpisah dari Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Provinsi Riau, menunjukan kebutuhan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau 

terhadap suatu satuan kerja yang khusus menangani tugas-tugas pemerintah 

Provinsi Riau di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang). 

Seiring dangan perjalanan waktu sejak dibentuknya pada tahun 2001 sampai 

sekarang, Balitbang Provinsi Riau telah mengalami berbagai perubahan dan 

kemajuan, baik dari aspek kelembagaan, program dan anggaran, serta perannya 

dalam memberikan masukan terhadap penetapan kebijakan pemerintah provinsi 

dalam pembangunan daerah diberbagai bidang. Namun diakui pula bahwa 

keberadaan Balitbang Provinsi Riau saat ini masih belum optimal, sesuai dengan 

kondisi organisasi yang ada saat ini, terutama kualitas sumber daya manusianya, 

baik yang berstatus sebagai tenaga struktural maupun fungsional peneliti. 
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Dengan dijiwai Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 dan UU 23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi 

sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang 

intinya adalah menyelenggarakan sebahagian tugas pemerintah daerah dalam 

perencanaan, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan dan koordinasi tugas-tugas 

pemerintah Provinsi Riau dibidang penelitian dan pengembangan. 

Tantangan yang dihadapi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan di 

bidang penelitian dan pengembangan, meliputi ; penelitian dan pengembangan 

kebijakan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; bidang Ilmu pengetahuan dan 

teknologi; bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya dalam; bidang 

penataan ruang dan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Peran litbang, yaitu sebagai sumber penyedia data dan  rekomendasi atas 

hasil analisis yang telah dilakukan. untuk terus berupaya mengedepankan  hasil-

hasil penelitian, kajian dan telaah  strategis dalam  rangka menghasilkan  

rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif yang diprioritaskan dalam 

kegiatan kajian dan penelitian yang lebih riil dan Peningkatan kualitas 

rekomendasi hasil-hasil penelitian yang lebih aplikatif. Serta 

Mengimplementasikan  hasil-hasil penelitian dan kajian kepada pihak-pihak yang 

terkait. 

 Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau yang telah ditetapkan 

ingin mewujudkan database hasil kelitbangan dan potensi keunggulan daerah 
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sebagai penguatan strategi pembangunan dan mewujudkan hasil riset dan inovasi 

sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pembangunan daerah.  

4.2 Visi Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 

Adapun Visi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau ialah: 

"Terwujutnya Balitbang profesional dalam melaksanakan penelitian 

dan pengembangan yang berkualitas guna mendorong percepatan 

pembangunan Riau" 

Adapun Misi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau ialah: 

Menjadikan Balitbang Provinsi Riau sebagai institusi yang 

merumuskan arah kebijakan kelitbangan untuk perencanaan 

pembangunan Mewujutkan aparatur peneliti yang handal dan 

profesional;  

Mewujudkan Balitbang Provinsi Riau sebagai pusat data dan 

informasi hasil-hasil penelitian Mendorong percepatan pembangunan 

daerah melalui kebijakan/kegiatan yang berbasis pada hasil-hasil 

litbang yang berkualitas Melaksanakan dan mengkoordi-nasikan 

kegiatan penelitian dan pengenbangan dibidang pemerintahan dan 

pembangunan Melaksanakan koordinasi dan bantuan kerjasama 

bidang litbang dengan kabupaten/ kota, lintas sektoral dan regional 

secara sinergi. 

4.3 Dasar Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi  Riau 

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional Penelitian 

dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

b. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. 



68 
 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

f. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Provinsi  Riau  (Lembaran  

Daerah  Provinsi  Riau  Tahun 2016 Nomor 4). 

g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian 

dan Pengembangan Provinsi Riau. 

4.4 Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 

1.4.1 Kepala Badan 

a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas 

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Penelitian dan 

Pengembangan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 
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1.4.2 Sekretaris 

a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan 

Umum. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;  

b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;  

c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

i. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 
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d. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 

program/kegiatan dari masing-masing bidang; 

e. Melakukan fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama; 

f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah  unit kerja; 

g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional  Prosedur; 

h. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi  musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat 

koordinasi teknis; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan  

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

ii. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

 

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset; 
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d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan dan aset; 

f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 

g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 

penguasaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; 

i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi; 

j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban  anggaran; 

k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan 

pencatatan aset; 

l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 

kerja; 

m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

iii. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil   pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, peta  jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, 

dan evaluasi jabatan; 

f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

h. Menyelenggarakan urusan kehumasan; 

i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 

serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan 

dinas; 

k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

l. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 

keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 

m. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat; 
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n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

1.4.3 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 

a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Subbidang Pemerintahan Desa, dan 

Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;  

b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan; 

c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

i. Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah, 

pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, 

keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan 

ketentraman umum; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan 

pemerintahan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, 

pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, 

keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan 

ketentraman umum dan perlindungan masyarakat; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan; 

dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

ii. Kepala Subbidang Pemerintahan Desa 

Kepala Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas: 
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a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pemerintahan Desa; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemerintahan 

Desa; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Desa meliputi 

aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur 

desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan Pemerintahan Desa, 

meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan 

desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik 

Desa; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemerintahan Desa; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

iii. Kepala Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan 

Kepala Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Data dan Pengkajian Peraturan; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Data dan 

Pengkajian Peraturan; 
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c. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan; 

d. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan 

peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan; 

e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan; 

f. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara 

asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang 

berwenang; 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan; 

dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

1.4.4 Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan 

a. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Sosial dan Budaya, 

Subbidang Kependudukan, dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (a) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Sosial dan Kependudukan; 

b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sosial dan 

Kependudukan; 
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c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

i. Kepala Subbidang Sosial dan Budaya 

Kepala Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Sosial dan Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Sosial dan 

Budaya; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sosial dan budaya 

meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 

olahraga, dan pariwisata; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial dan 

budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 

olahraga, dan pariwisata; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Sosial dan Budaya; dan 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

ii. Kepala Subbidang Kependudukan 

Kepala Subbidang Kependudukan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Kependudukan; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Kependudukan; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kependudukan 

meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang 

kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Kependudukan; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

iii. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat 

Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pemberdayaan Masyarakat; 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemberdayaan 

Masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan 

masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, 

partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang 

pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan 

masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

1.4.5 Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

a. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Ekonomi, Subbidang 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang Pengembangan 

Wilayah, Fisik dan Prasarana. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (a) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan; 
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b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan; 

c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

i. Kepala Subbidang Ekonomi 

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Ekonomi; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Ekonomi; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang ekonomi, meliputi 

aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah 

perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah; 

d. Memfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di 

bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, 

usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan 

Usaha Milik Daerah; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Ekonomi; dan 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

ii. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, 

kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan 

hidup, kehutanan, dan perkebunan; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sumber 

daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, 

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, 

lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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iii. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 

Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana 

mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 

Wilayah, Fisik dan Prasarana; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, 

kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan 

hidup, kehutanan, dan perkebunan; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sumber 

daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, 

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, 

lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan 

Prasarana; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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1.4.6 Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi 

a. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengembangan 

Teknologi dan Inovasi, Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, 

dan Subbidang Diseminasi Kelitbangan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala 

Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Inovasi dan Teknologi; 

b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi; 

c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

i. Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi 

Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengembangan Teknologi dan Inovasi; 
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b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan 

Teknologi dan Inovasi; 

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang teknologi dan 

inovasi; 

d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Teknologi dan 

Inovasi; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

ii. Kepala Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 

Kepala Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai 

tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Difusi Inovasi 

dan Penerapan Teknologi; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang difusi inovasi dan 

penerapan teknologi; 
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d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang 

bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan 

penerapan teknologi; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan 

Teknologi; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

iii. Kepala Subbidang Diseminasi Kelitbangan 

Kepala Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Diseminasi Kelitbangan; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Diseminasi 

Kelitbangan; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan 

metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, 

penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil 

kelitbangan; 

d. Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbidang Diseminasi Kelitbangan; dan 
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f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

4.5 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Riau 

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri 

atas: 

i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

ii. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan Program; 

b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; dan 

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

iii. Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan, terdiri atas: 

a. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintah; 

b. Subbidang Pemerintah Desa; dan 

c. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan. 

iv. Bidang Sosial dan Kependudukan, terdiri atas: 

a. Subbidang Sosial dan Budaya; 

b. Subbidang Kependudukan; dan 

c. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat. 

v. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas: 

a. Subbidang Ekonomi; 

b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan 
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c. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana. 

vi. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas: 

a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi; 

b. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan 

c. Subbidang Diseminasi Kelitbangan. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala 

Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh 

Kepala Subbidang. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 

 

 

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, 2018 
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4.6 Fungsi, Tugas dan Peran Badan Penelitian dan Pegembangan Provinsi 

Riau 

 

Adapun fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau ialah: 

a. Merumuskan kebijakan bidang kelitbangan; Pengambilan keputusan 

terhadap kebijakan penelitian; 

b. Perencanaan; 

c. Pengorganisasian; 

d. Pengkoordinasian Pelayanan umum dan teknis; 

e. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan; 

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan; Pembiayaan; 

g. Pemantauan dan evaluasi;dan 

h. Pelaporan.  

Adapun Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 

ialah: 

a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang penelitian dan 

pengembangan di daerah; 

b. Menyusun, mengkoordinasi, menyelaraskan rencana kerja dan kegiatan 

bidang kelitbangan daerah; 

c. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut 

bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) sesuai dengan mekanisme 

yang ditetapkan; 

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan 

aplikatifterhadap isu-isu aktual dan strategis; 
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e. Menghimpun, mengelola dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian 

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau media 

lainnya; 

f. Meningkatkan peran dan kemampuan aparatur sesuai dengan 

kompetensinya; 

g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang litbang bagi aparatur 

secara kontinu;  

h. Menfasilitasi bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

kegiatan penelitian dan pengembangan; 

i. Memberikan rekomendasi dan perizinan penelitian bidang pemerintahan, 

dan pembangunan; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

Peran Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau ialah: 

a. Sebagai institusi yang melakukan interaksi, kerjasama dan singkronisasi 

dengan berbagai pihak (pemerintah dan non pemerintah) dalam bidang 

litbang;  

b. Sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan penelitian dan pengembangan 

didaerah dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan 

litbang; 

c. Sebagai analisator dan integrator dalam hal perencanaan sampai tingkat 

pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan; Sebagai think tank 

berbagai isu strategis yang berkembang dalam merumuskan kebijakan 

Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan  


