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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak  

Siak Sri Indarapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang 

bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan  Mahud Syah) 

dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama 

Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siakyang banyak 

terdapat disitu. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah 

kekusaaan Johor.Yang memerintah dan mengawasi daerahini adalah raja yang 

ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor.Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak 

ada yang memerintah.Daerah ini di awasi olehSyahbandar yang ditunjuk untuk 

memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. 

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan 

MahmudSyah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istri yang bernama Encik 

Pongpada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke jambi. Dalam 

perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan 

Pagaruyung Minagkabau.Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki 

oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. 

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta 

Johor. 

Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku 

Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. 
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Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa 

bangsawan Bugis.Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang 

cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak 

mengundurkan diri. 

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan 

diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan 

(anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buatan. Namun 

pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buatan. Pusat Kerajaan kemudian selalu 

berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke 

Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan 

Ismail dengan Sultan AssyidisSyarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat 

Kerajaan pindah ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai 

akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu 

SultanAssayaidis syarief Hasyim Abul Jalil Syaifuddin yang memeritah pada 

tahun 1889-1908. Di bangunlah Istana yang megah terletak di kota Siak dan 

Istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 

1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak mengalami 

kemajuan terutama dibidang ekonomi. 

Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke Eropa yaitu Jerman 

dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan 

sedang bersekolah di betavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada 

tahun 1915 beliau di nobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis 

Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan 
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Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan proklamirkannya 

Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih 

di Istana Siak dan tak lamakemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung 

Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil 

menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan 

sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermungkiman di Jakarta. Baru pada 

tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau 

tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung 

maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. 

Pada tahun 1997 Sultan Syari Kasim II mendapat gelar Kehormatan 

Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam 

Sultan Syarif Kasim II terletak ditegah kota Siak Sri Indrapura tepatnya 

disamping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan 

Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di 

bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubahsetatus menjadi kecamatan 

Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan 

Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No.52 tahun 1999. 

B. Kondisi Geografis, Tpofografis, Geologi, Iklim dan Demografis 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Siak merupakan kabupaten ke enam terluas di Provinsi Riau 

dengan pusat administrasi berada di Kota Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak 

secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km
2 

atau 9,74% dari total luas wilayah 
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Provinsi Riau. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

b. Sebelah Selatan berbatasan denganKabupaten Kampar, Kabupaten 

Pelalawan dan Kota Pekanbaru 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten 

Pelalawan dan Kepulauan Meranti 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. 

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 1°16’30”Lintang 

Utara -0°20’49”Lintang Utara dan 100°54’21”Bujur Timur -102°10’59”Bujur 

Timur, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan 

sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi  wilayah  Kabupaten  Siak  

sebagianbesar  terdiri  dari  dataran  dan  sebagian  kecil  terdiri  dari  perbukitan 

yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar60% 

Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perbukitan rendah terdapat dibagian  utara,  

timur dan memanjang dari arah barat laut sampaitenggara.  Morfologi  perbukitan  

tinggi  terletak  di  bagian  barat  daya wilayah DAS Siak. 

2. Topografi 

Secara Topografi, Wilayah Kabupaten  Siak  terdiri  dari  satuan  dataran  

rendah  dan  satuan perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran 

rendah dengan  ketinggian  0-50 m  dari  permukaaan  laut,  meliputi  dataran 
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banjir  sungai  dan  rawa  serta  terbentuk  endapan  permukaan. Kemiringan  

lereng  sekitar  0°- 3°  atau  bisa  dikatakan  hampir  datar. Sedangkan satuan 

perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dari daerah sekitarnya, dengan 

kemiringan 3°-15°. 

3. Geologi 

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari 

batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk 

didominasi batuan lempung (clay), silika,batu pasir dan batu lapis. Formasi ini 

terdapat di daerah Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau 

setara dengan tanah pedzolik merah kuning pada perbukitan dan tropa quepst atau 

setara dengan  tanah alluvial yang  sudah mulai berkembang pada bagian  daratan  

rendah, terutama di pinggiran sungai. Tekstur tanah galuh lempung pasiran (sandy  

clay loam) dan galuh lempung yang makin ke dalam makin gembur sampai 

gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang 

umumnya memiliki sifat fermeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan 

daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi 

dari sungai-sungai didekatnya. 

4. Hidrologi 

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan berupa 

dataran rendah yang berawa-rawa, Kabupaten Siak memiliki banyak Sungai. 

Sungai tersebar adalah Sungai Siak, kemudian Sungai Mandau, Sungai Rawa, 

Sungai Gasib, Sungai Siak Kecil, Sungai Apit dan Sungai Buatan. Selain perairan 

sungai,Kabupaten Siak juga memiliki beberapa danau/tasik antara lain : Tasik 
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Pulau Besar, Zamrud, Pulau Atas, Pulau Bawah, Tasik Serai, Tasik Air Hitam 

danTasik Ketilau. Tasik-tasik tersebut berpotensi untuk dijadikan budidaya 

perikanan air tawar serta pariwisata. 

5. Iklim 

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari  

iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku 

di daerah ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25
0 

C sampai 

dengan 37
0 

C dan kelembaban udara88,9%  perbulan. Menurut klasifikasi iklim 

Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir merata disepanjang 

tahun. Jumlah hari hujan pada tahun 2013 mencapai 1.449 hari dan curah hujan 

sebesar 35.108 mm. Pada tahun 2013 rata–rata curah hujan tertinggi terjadi di 

Kecamatan Minas yakni 403  mm perbulan pertahun. Sementara jumlah hari hujan 

paling banyak di Kecamatan LubukDalam sejumlah 177 hari. 

6. Demografis 

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan 

kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik 

bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu 

ketersediaan data perkembangan kependudukan yang akurat, lengkap dan terkini 

menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2013 berjumlah 491.967jiwa, dengan 

kepadatan penduduk sebesar 57,50  jiwa/km
2
. Jika dibandingkan dengan kondisi 

pada saat berdirinya Kabupaten Siak pada tahun 2000, artinya terjadi peningkatan 

jumlah penduduk sebanyak dua kali lipat dari total penduduk tahun 2000 yaitu 
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238.700 jiwa, sedangkan untuk kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan 

sebesar dua kali lipat dari kepadatan penduduk tahun 2000 sebesar 27,90 

jiwa/km
2
. Kecamatan dengan  jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan 

Tualang yaitu berjumlah 133.532 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 

388,63 jiwa/km
2
. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduknya paling 

sedikit adalah Kecamatan Pusako yang berjumlah 6.732 jiwa dengan kepadatan 

penduduk sebesar 12,36jiwa/km
2
. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 

Kabupaten Siak menurut kecamatan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak Menurut 

Kecamatan Tahun 2017 

No. Kecamatan 
Jumlah 

(Jiwa) 

Luas Wilayah 

(Km
2)

 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/km) 

1. Minas 28.064 346,35 81,13 

2. Kandis 62.597 1493,65 46,95 

3. Siak 25.645 894,17   27,13 

4. Sungai Apit 29.012 1346,33 21,74 

5. Sungai Mandau 7.259 1705,00 3,66 

6. Kerinci Kanan 22.047 128,66 192,45 

7. Lubuk Dalam 16.884 155,09 148,95 

8. Tualang 111.652 343,06 326,68 

9. Koto Gasib 21.635 704,70 28,52 

10. Dayun 28.984 232,24 131,52 

11. Bungaraya 24.222 151,00 160,68 

12. Mempura 13.127 437,45 36,83 

13. Sabak Auh 11.190 73,38 174,58 

14. Pusako 5,716 544,47 10,95 

Kabupaten Siak 408.034 8 . 556, 09 50, 01 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2018 

 



 51 

 Mata Pencarian 

Kehidupan masyarakat Kabupaten Siak hingga saat ini masih 

mengandalkan sumber mata pencarian dari hasil tani. Daerah yang kaya dengan 

Sumber Daya Alam, ternyata separoh dari tiga ratus tiga puluh dua ribu jiwa 

masyarakat Kabupaten Siak, sebanyak 58.848 jiwa hidup dengan hasil pertanian, 

sekitar 48 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak. Penghasilan dan mata 

pencarian masyarakat Kabupaten Siak selain sebagai petani ada juga sebagai 

pegawai pemerintah namun hanya sedikit. Sektor pertanian sawit sangat 

menjanjikan masyarakat patani di Kabupaten Siak, sehingga area persawahan 

sudah ada yang beralih pungsi menjadi perkebunan sawit di Kecamatan 

Bungaraya. Selain dari pertanian sawit, juga banyak pertanian karet, dan sejenis 

tumbuhan bertahan lama. 

 Agama 

Penduduk Kabupaten Siak mayoritas pemeluk Agama Islam, sedangkan 

yang beragama lain seperti Kristen, katolik dan Budha hanyalah beberapa prang 

saja itu pun dari kalangan suku pendatang seperti Batak, Jawa, Nias dan Warga 

Keturunan China. 

C. Sejarah Istana Siak 

 Istana Siak adalah bukti sejarah kebesaran Kerajaan melayu Islam yang 

terbesar di Daerah Riau. Masa jaya kerajaan Siak berawal dari abad ke 16-20, 

dengan 12 Sultan yang pernah bertahta. Kini dapat dilihat peninggalan Kerajaan 

berupa kompleks Istana Kerajaan Siak yang dibangun oleh Sultan Assyaidis 
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Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin pada tahun 1889 dengan nama Asserayah 

Al Hasyimiah. 

Istana Asserayah Al Hasyimiah yang di sebut juga “Istana Matahari 

Timur” yang di rancang oleh arsitek dari Jerman dan mengadopsi gaya arsitek 

Eropa, India dan Arab serta perpaduan Melayu Tradisional. Keindahan Istana 

terlihat mulai dari memasuki pintu gerbang Istana yang dihiasi sepasang burung 

elang menyambar dengan mata yang memancar tajam yang terbuat dari perunggu 

dan pada 4 buah pilar Istana di ujung puncaknya.Burung elang ini melambangkan 

tanda kebesaran dan keberanian serta kemegahan Kerajaan Siak pada masanya. 

Selain itu, keindahan Istana dapat dilihat pada dinding Istana yang dihiasi keramik 

dari Eropa dan ruangan-ruangan yang terdapat didalam Istana serta benda-benda 

koleksi peninggalan Kerajaan Siak. 

Bangunan Istana Asserayah Al Hasyimiah terdiri dari dua lantai, pada 

lantai dasar terdapat 5 ruangan yang digunakan untuk : 

1. Ruangan depan Istana, merupakan ruang tunggu para tamu, didalamnya 

terdapat2 bagian ruang, untuk para tamu terhormat disebut ruangan Kursi 

Gading, Berkain gorden warna hijau lumut khusus untuk tamu kaum laki-

laki dan satu ruang terhormat berikutnya untuk kaum perempuan. 

2. Ruangan di Sisi Kanan, adalah ruang sidang kerajaan dan sekaligus 

digunakan sebagai ruang pesta. 

3. Ruang di Sisi Kiri, adalah upacara adat kerjaan melayu dipergunakan untuk 

pelantikan, perwakilan, upacara menjunjung duli dan upacara hari-hari besar 

keagamaan. 
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4. Ruangan Belakang, adalah sebuah ruang keperluan persiapan perjamuan 

makan untuk santapan para tamu dan raja-raja serta pembesar kerajaan. 

Pada ruangan ini terdapat tangga besi spriral yang indah buatan jerman 

berfungsi turun naik ke lantai atas. Pada ruang belakang ini terdapat 

pelataran (koridor) sepanjang 500 m berbentuk huruf “T”, dipergunakan 

untuk jamuan makan bagi rakyat umum. 

5. Lantai Atas, terdapat 4 ruangan berbentuk bilik, dan dua ruangan berbentuk 

aula selasar yang dipergunakan untuk tempat istirahat para tamu, serta 

bagian depan terdapat pelataran atau tempat peranginan yang menghadap  

ke taman bunga Panca Wisada dan Sungai Siak. 

Istana Kerajaan Siak saat ini dijadikan tempat penyimpanan benda-benda 

koleksi kerajaan antra lain : 

a. Mahkota Kerajaan Siak, dibuat semasa pemerintahan Suktan Siak ke-

X, Assyaidis Syarif Kasim Syaifuddin (Syarif  Kasim I), mahkota ini 

berlapis emas dan bertaburkan permata, sedangkan yang aslinya 

terdapat di museum Nasional Gajah Jakarta. 

b. Singgasana Kerajaan Siak, kursi keemasan yang penuh dengan ukiran 

yang indah dari bahan kuningan berbalut emas (yang pernah hilang dan 

di koservasi kembali oleh Museum Nasional Gajah Jakarta). 

c. Lambang dan Bendera Kerajaan Siak, bendera berwarna kuning 

keemasan, ditengah terdapat lambang kerajaan bermotif kepala naga 

berjuang dan di atas terdapat kalimat Allah serta kaligrafi Muhammad 

tertangkup. 
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d. Senjata dan Benda-Benda Kerajaan, antara lain tombak, keris, 

meriam, serta alat  nobat, Cermin Mustika, kursi-kursi, Lampu-lampu 

Kristal yang beratnya 1 ton, barang-barang keramik dari Cina dan 

Eropa, diorama, patung perunggu Ratu Belanda Wilhelmina dan patung 

pualam Sultan bermata berlian, benda-benda upacara lain, serta piring-

piring, cangkir, gelas, sendok yang bermerk lambang kerajaan. 

e. Payung Kerajaan, paying ini berlambang naga berjuang dan kalimat 

Allah serta tulisan Muhammad bertangkup dari kain sutera kuning 

keemasan. 

f. Tempat  Pembakaran (Setanggi), merupakan wewangian yang berasal 

dari ramuan tumbuh-tumbuhan, dengan memakar setanggi akan 

mengeluarkan aroma yang wangi dan ketika itu berfungsi sebagai 

pengharum ruangan Istana. 

g. Canang, merupakan suatu barang berbentuk Gucci terletak diujung 

ruangan jamuan Istana, bila dipukul canang itu mengeluarkan bunyi 

gaung, digunakan oleh raja untuk memanggil pelayan Istana. 

h. Komet,  benda sejenis gramofon raksasa terbuat dari tembaga dengan 

piring garis tengah 1 meter dari bahan pelat kuningan, dapat 

mengeluarkan bunyi-bunyian music klasik karya Mozart dan bethoven, 

buatan Jerman. Konon barang ini hanya ada dua di dunia yaitu di 

Jerman sebagai pembuat dan di Istana sebagai hadiah. 
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i. Cermin Ratu Agung, adalah sebuah cermin yang menjadi milik para 

permaisuri Sultan yang dapat membuat wajah semakin cerah dan awet 

muda bila sering bercermin disana. 

j. Koleksi Foto-Foto, adalah sekumpulan foto-foto Raja/Sultan dan 

keluarga serta kerabat-kerabat kerajaan dan tokoh-tokoh Kerajaan Siak 

di Masa lalu. 

k. stana Peraduan, Istana ini terletah disamping Istana Kerajaan Siak, 

digunakan untuk peristirahatan Sultan Siak, di Istana peraduan lah 

terakhir kali Sultan bertempat tinggal setelah tidak lagi bertahta. 

Selain itu keindahan menarik lainnya terdapat dihalaman belakang Istana 

antara lain Kapal Kerajaan yang bisa disebut kapal kato dimana pada masa 

pemerintahan Sultan ke-XI digunakan untuk melihat wilayah-wilayah 

kekuasaannya, kereta kencana, sumur tua yang masih keramat saampai sekarang 

dipercayai oleh sebai obat serta ada juga gerbang gardu sebagai penjagaan rumah 

sultan pada masa itu. 

Kerajaan Siak berdiri selama lebih dari dua abad dari tahun 1723-1946 

.akhir kerajaan ini seiring ikrarnya sultan terakhir kerajaan ini, Sultan Syarif 

Kasim II untuk bergabung dengan NKRI, ketika Indonesia merdeka dari jajahan 

Belanda. Sejak itulah Kerajaan Siak menjadi bagian yang tak terpisahkan lagi dari 

Republik Indonesia.( Afni Zulkifli, 2011 : 228 ) 

Istana siak terletak di pusat ibu kota kabupaten siak tepatnya yakni di kota 

siak sri indrapura. Kabupaten siak sebuah kabupaten yang berbatasan langsung 

dengan kabupaten pelalawan dan kebupaten bengkalis, dari pusat kota Pekanbaru 
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memerlukan waktu perjalanan sekitar 2 jam, bisa menggunakan kendaraan pribadi 

roda dua maupun roda empat. Posisi Istana Siak ini sangat strategis, karena dekat 

dengan sungai siak yang merupakan pusat pelayaran zaman dahulu.Selain bisa di 

kunjungi memalui jalur darat Anda juga bisa menggunakan speedboat dari 

pekanbaru jarak tempuh menuju Pelabuhan Kota Siak ± 2 jam. 

Istana Siak sekarang difungsikan sebagai perkantoran, rumah tinggal, 

penginapan, dan toko oleh penduduk.Istana Siak dan ratusan benda pusaka di 

dalamnya dikelola Yayasan Amanah Sultan Syarif Kasim dimana pengurusnya 

masih keturunan Sultan Siak. 

D. Fasilitas 

Fasilitas yang tersedia di Objek Wisata Istana Siak 

1. Tiket Masuk 

2. Area Parkir 

3. Toilet 

4. Toko Cinderamata 

 E.  Amenitas 

Sarana pendukung di Objek Wisata Istana Siak di antaranya : 

1. Warung makan, sudah banyak warung makan yang berada di sekitar lokasi 

objek wisata Istana Siak. 

2. Penginapan, sudah tersedia di lokasi objek wisata Istana Siak sudah cukup 

memadai. Salah satu penginapan yang ada disekitar Istana Siak adalah Hotel 

Yasmin, Winaria, Wisma Tuah, dll. 
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3. Tempat Hiburan,  di depan Istana Siak terdapat Taman Kota, Air Mancur 

menari, Tepian Bandar Sungai Jantan, Tugu lambang Kerajaan Siak, dll 

yang ramai pengunjung setiap sorenya. 

F. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten  

Siak. 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 80 Tahun 2016 

tentang uraian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak, 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah instansi teknis yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati Siak. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

mempunyai tugas pokok bidang Pariwisata.Untuk melaksanakan tugas pokok 

dimaksud, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai fungsi dan unsur-unsur 

organisasinya sebagai sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas Pariwisata  

1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

di bidang Pariwisata. 

2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyelenggarakan fungsi :  

(a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada 

sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan 

fungsional di lingkungan dinas. 
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(b) Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, 

bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di 

lingkungan dinas. 

(c) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 

manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana 

Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Sekretariat 

1) Sub Bagian Bagian Umum Dan Kepegawaian 

Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

(a) Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian. 

(b) Melakukan kegiatan surat menyurat. 

(c) Melaksanaan kearsipan dan ekspedisi. 

(d) Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik 

negara. 

(e) Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi. 

(f) Mengelola administrasi aset daerah dilingkup tugasnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

(g) Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, 

dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. 
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(h) Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, 

LP2P/LHKPN/LHKASN. 

(i) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan  

dalam upaya meningkatkan produktivitas  kerja. 

(j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

2) Sub Bagian Perencanaan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 

(a) Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian 

Perencanaan. 

(b) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf.  

(c) Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya. 

(d) Menyusun rencana perjalanan dinas. 

(e) Mengendalikan rencana tahunan. 

(f) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 

(g) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku. 

(h) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan.  

(i) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 

penyajian data statistik serta informasi. 

(j) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra). 

(k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.  
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(l) Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). 

(m) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA. 

(n) Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program 

dan kegiatan. 

(o) Mengevaluasi hasil program kerja. 

(p) Membuat laporan hasil kegiatan. 

(q) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

(r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

3) Sub Bagian Keuangan 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

(a) Membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan. 

(b) Membuat daftar usulan kegiatan. 

(c) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian. 

(d) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan piñata usahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(e) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 

umum. 

(f) Melaksanakan perbendaharaan keuangan. 
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(g) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang 

kas. 

(h) Mengajukan SPP untuk pengisian KAS, SPP beban tetap dan SPP 

gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran 

dengan keputusan Bupati. 

(i) Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi. 

(j) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan 

sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran.  

(k) Melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani 

Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran 

kas beserta lampirannya dan laporan bulanan. 

(l) Mengevaluasi hasil program kerja. 

(m) Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan 

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). 

(n) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. 

(o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

c. Bidang Destinasi Industri Pariwisata 

1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas  

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 
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menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata. 

2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi: 

(a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang. 

(b) Pengordinasian program kerja masing-masing seksi. 

(c) Pengordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Destinasi 

dan Industri Pariwisata. 

(d) Penilaian prestasi kerja bawahan. 

(e) Pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan. 

(f) Pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan 

dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri 

Pariwisata. 

(g) Pengordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, 

Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata. 

(h) Pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan 

pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi wisata. 

(i) Pelaksanaan Pengendalian Intren. 

(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Dan Penetapan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata  
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Kepala Seksi  Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas :  

(a) Menyusun rencana program kerja seksi. 

(b) Memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(c) Menilai prestasi kerja bawahan. 

(d) Menyusun rencana pengelolaan Daya Tarik wisata. 

(e) Melaksanakan Pendataan dan Indentifikasi kondisi potensi daya tarik 

wisata.  

(f) Melaksanakan pembinaan tekhnis tentang pengelolaan daya tarik 

wisata. 

(g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

Daya Tarik Wisata.  

(h) Melakukan Pemutakhiran dan inventarisasi Daftar usaha Pariwisata. 

(i) Menyusun bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder 

Parwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP. 

(j) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tekhnis penerapan 

Standarisasi dan TDUP. 

(k) Melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar 

asifikasi/reklasifikasi usaha Pariwisata. 

(l) Melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 
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(m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, Pengandalian dan 

Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. 

(n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran  

2) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Dan Destinasi Pariwisata 

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata 

mempunyai tugas : 

(a) Menyusun rencana program kerja seksi. 

(b) Memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(c) Menilai prestasi kerja bawahan. 

(d) Menyusun rencana pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi 

Pariwisata. 

(e) Melaksanakan Pendataan dan Indentifikasi kondisi potensi Kawasan 

Strategi dan Destinasi Pariwisata. 

(f) Menyusun rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi 

Pariwisata. 

(g) Melaksanakan senergitas pengembangan kawasan strategi dan 

destinasi Pariwisata secara terpadu dengan stake holder Pariwisata 

lainnya dan instansi terkait. 

(h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata. 

(i) Melaksanakan system pengendalian intern. 
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(j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 

(k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 

tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan 

sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

3) Seksi Sarana Dan Prasarana Pariwisata 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas : 

(a) Menyusun rencana kegiatan seksi. 

(b) Memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(c) Menilai prestasi kerja bawahan. 

(d) Menyusun rencana kerja seksi sarana dan parsarana Pariwisata. 

(e) Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana Pariwisata. 

(f) Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana Pariwisata. 

(g) Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi. 

(h) Melaksanakan sistim pengendalian intern. 

(i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 
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(j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata 

1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata  mempunyai  tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

Bidang Pemasaran Pariwisata. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisatamempunyai fungsi : 

(a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang. 

(b) Pengoordinasian program kerja masing-masing seksi. 

(c) Pengoordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemasaran 

Pariwisata. 

(d) Penilaian prestasi kerja bawahan. 

(e) Pemberian petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan. 

(f) Pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian 

pariwisata. 

(g) Pengoordinasian  penyusunan  rencana Pemasaran Pariwisata. 

(h) Pelaksanaan sistim pengendalian intern. 

(i) Pelaporanhasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Kepala  Dinas. 

(j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka  kelancaran pelaksanaan tugas. 
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1) Seksi Strategi, Komunikasi Dan Analisis DataPasar Pemasaran 

Pariwisata 

Kepala Seksi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran 

Pariwisata mempunyai tugas : 

(a) menyusun rencana program kerja seksi. 

(b) memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(c) menilai prestasi kerja bawahan. 

(d) menyusun rencana Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata. 

(e) mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa Strategi dan 

Komunikasi Pemasaran Pariwisata. 

(f) merencanakan dan menyusun Strategi dan Komunikasi Pemasaran 

Pariwisata. 

(g) Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen 

masyarakat tentang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata. 

(h) merencanakan dan menyusun Strategi dan Komunikasi Pemasaran 

Pariwisata berbasismedia massa, ilmu pengetahuan dan tekhnoligi. 

(i) mengumpulkan dan mengelola data dan Analisis Data Pasar 

Pemasaran Pariwisata. 

(j) merencanakan dan menyusun strategi Analisis Data Pasar Pemasaran 

Pariwisata. 

(k) merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen 

masyarakat tentang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata. 



 68 

(l) merencanakan dan menyusun strategi Analisis Data Pasar Pemasaran 

Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan tekhnoligi. 

(m) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Analisis Data Pasar 

Pemasaran Pariwisata. 

(n) melaksanakan sistem pengendalian intern melaporkan hasil 

pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 

(o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

2) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri 

Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar 

Negeri mempunyai tugas : 

(a) menyusun rencana kegiatan seksi. 

(b) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban 

usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(c) melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk 

asifikasi/reklasifikasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam 

dan Luar Negeri. 

(d) melaksanakan proses tidakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar 

Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(e) memberikan petunjuk kepada bawahan. 



 69 

(f) menilai prestasi kerja bawahan. 

(g) melaksanakan sistem pengendalian intern. 

(h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

(i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

e. Bidang  Pengembangan  Sumber  Daya  Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi  

Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  perumusan  kebijakan  

teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekraf. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1) 

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif mempunyai fungsi :  

(a) pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi 

yang dibawahinya. 

(b) pengoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi 

yang dibawahinya. 

(c) Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang 

dibawahinya. 

(d) Pengumpulan data dan informasi tentangPengembangan Sumber  

Daya  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  di Kabupaten Siak. 
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(e) pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di 

bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

(f) pelaksanan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka 

pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatifpelaksanaan  koordinasi  dan  kerjasama  dalam  

rangka . 

(g) pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

(h) pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam  rangka pengembangan 

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

(i) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaanbagi pengembangan ruang-

ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di 

kabupaten/kota. 

(j) pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra 

kreatif. 

(k) pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku 

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri 

kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun 

peningkatan sumber daya manusia. 

(l) pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan 

pasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 
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(m) pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan 

Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 

(n) pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber  

Daya  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  dan industri kreatif sebagai 

sumber ide kreatif di masa yang akan datang. Penyusunan  rencana  

kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pekerjaan bidang. 

(o) pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

(p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

secaratertulis maupun lisan  sesuai dengan kewenangan dan bidang 

tugas dan fungsinya dalamrangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Dan Industri 

Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai tugas: 

(a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup 

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Berbasis Seni dan Budaya, 

yaitu pengembangan Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, 

Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner. 

(b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk 

dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas. 
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(c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program 

dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Riset, 

Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya. 

(d) menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan 

pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan 

keputusan. 

(e) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Riset, 

Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya. 

(f) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi  Riset,  

Edukasi,  Pengembangan  Industri  Berbasis Seni dan Budaya. 

(g) menyusun kebijakan pengembangan Riset,  Edukasi, Pengembangan  

Industri berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu 

pada kebijakan nasional. 

(h) menfasilitasi pengembangan Riset,Edukasi, Pengembangan Industri 

berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak. Melaksanakan tugas 

lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan 

sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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2) Seksi Pengmbangan Sumber Daya Manusia Dan Hubungan 

Kelembagaan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif 

Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan 

Kepariwisataan  dan  Ekonomi  Kreatif mempunyai tugas : 

(a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup 

Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, 

Arsitektur, Desain, Fashion (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan 

dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Radio dan 

Televisi serta Riset dan Pengembangan. 

(b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk 

dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas. 

(c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program 

dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi  

Pengembangan SDM Kepariwisataan  dan  Ekonomi  Kreatif  

Berbasis  Media, Desain dan Iptek. 

(d) menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan 

pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan 

keputusan. 

(e) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi 
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Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Berbasis 

Media, Desain dan IPTEK. 

(f) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi 

Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Berbasis 

Media, Desain dan IPTEK. 

(g) menyusun kebijakan pengembangan SDM Kepariwisataan  dan  

Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak 

dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau. 

(h) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 

lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Hubungan 

Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. 

(i) melaksanakan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan 

Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, 

lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, komunitas pelaku maupun 

swasta dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri, baik 

nasional mau pun internasional. 

(j) menfasilitasi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi 

Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak. 

(k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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3) Seksi Sarana Dan Prasarana Ekonomi Kreatif 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas : 

(a) menyusun rencana kegiatan seksi. 

(b) memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(c) menilai prestasi kerja bawahan. 

(d) menyusun rencana kerja Seksi Penunjang Sarana dan Prasarana 

Ekonomi Kreatif. 

(e) mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang 

Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif. 

(f) menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang  

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang 

Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif. 

(g) melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi. 

(h) melaksanakan sistim pengendalian intern. 

(i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

(j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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G. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor : 80 Tahun 2016 tanggal 29 

November 2016, tentang uraian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Siak, dapat dilihat Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mulai 1 

Januari 2017 pada gambar berikut : 

Gambar 4.1 

Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 
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