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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Agam 

Kabupaten Agam merupakan salah satu Luhak dari Luhak Nan Tigo 

yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Dilihat 

dari Tambo Alam Minangkabau, luhak diartikan sebagai sesuatu yang 

kurang, seperti Luhak Tanah Datar berarti kurang tanah yang datar. Namun 

ada versi lain yang menyatakan bahwa Luhak Tanah Datar merupakan Luhak 

terrua daripada Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Karena banyak 

penduduknya yang pindah ke Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota, 

dengan sendirinya jumlah penduduk di Luhak Tanah Datar semakin 

berkurang. 

Lain halnya dengan Luhak Agam, menurut cerita pada masa dahulu 

ada seorang guru agama di Batipuh Padang Panjang yang bernama Tuanku 

Batuang. Murid-muridnya kebanyakan berasal dari Kubung Tigo Baleh 

(Solok sekarang) dan Bukittinggi. Begitu tamat belajar, murid yang berasal 

dari Kubung Tigo Baleh membawa kitab-kitab pelajaran tersebut 

kenegerinya. Melihat hal itu, maka ada diantara murid yang berasal dari 

Bukittinggi mengatakan bahwa “Memang Luhak Agama kita”. Ini kemudian 

yang menjadi asal mula nama Luhak Agam. 

Luhak Agam memakai Koto Piliang dan Bodi Caniago. Adat Koto 

Piliang dipimpin oleh Datuak Bandaro Panjang yang berkedudukan do Biaro. 

Daerah yang menganut adat ini berjumlah 16 koto yaitu Sianok, Koto 
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Gadang, Guguak, Tabek Sarojo, Sungai Pua, Batagak, Batu Palano, Lambah, 

Panampuang, Biaro, Balai Gurah, Kamang, Bukik, Salo, dan Magek. Inilah 

yang dinamakan Ampek Angkek atau “Empat-empat orang seperangkat”. 

Sedangkan adat Bodi Caniago dipimpin oleh Datuak Bandaro Kuniang yang 

berkedudukan di Tabek Panjang Baso. Daerah yang menganut adat ini adalah 

Kurai, Banuhampu, Lasi, Bukik Batabuah, Kubang Pipik, Koto Gadang 

(Ujung Guguak), Tanjuang Koto Laweh, Tabek Panjang, Sungai Janiah, 

Cingkariang, Padang Luar atau semua nagari yang memakai kebebasan 

pucuk. Adapun batas Luhak Agam mulai dari Lado Sula (Koto Baru) sampai 

hilirnya Dusun Tungga yaitu Titih Batang Tarok. 

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya 

menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, 

Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada 

permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam 

dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanan masing-

masing Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan 

Talu. 

Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 

tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu 

dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di 

sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan administrasi 

Kotamadya Bukittinggi. 
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Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan 

dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah 

Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini 

menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. 

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam 

telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Ke Kota Lubuk Basung Di 

Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam. 

4.2 Letak Geografis 

Luas Kabupaten Agam adalah 2.232,30 Km² atau 5,29 % dari luas 

wilayah Provinsi Sumatera Barat. Batas wilayah sebagai berikut : 

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten 

Pasaman Barat; 

b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; 

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan 

Kabupaten Tanah Datar; dan 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 Kecamatan dan 82 

Nagari, serta 467 Jorong. Kemudian dalam wilayah tersebut terdapat dua 

buah pulau yaitu Pulau Tangah seluas 1 Km
2
 dan Pulau Ujung seluas 1 Km

2
, 

dua gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan 

http://agamkab.go.id/up/download/28102011115718PP-No-8-Tahun-1998-Pemindahan-Ibukota-Dati-II-Agam.pdf
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Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu buah danau yaitu 

Danau Maninjau seluas 9.950 ha dan tiga sungai yaitu Batang Antokan, 

Batang Palupuh dan Batang Agam serta mempunyai pantai sepanjang 43 

Km. 

Terletak pada posisi 000 01’ 34” – 000 28’ 43” Lintang Selatan dan 

990 46’ 39” – 1000 32’ 50” Bujur Timur. Kabupaten Agam sangat strategis 

karena dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera 

serta  dilalui oleh Fider Road yaitu jalur yang menghubungkan Lintas Barat, 

Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera. 

Kondisi lahan yang terdapat pada wilayah ini merupakan perbukitan 

atau pegunungan dan pesisir serta kawasan lindung. Basis ekonomi adalah 

pertanian yang terdiri dari  perkebunan, pertanian lahan kering, lahan basah, 

hortikultura dan peternakan dengan kondisi iklim yang mendukung 

sepanjang tahun, serta perikanan. 

Berhubungan dengan kondisi tersebut Kabupaten Agam juga 

merupakan daerah rawan bencana dengan potensi gempa bumi, bahaya 

abrasi, gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, banjir dan  tsunami. 

Kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi 

hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 

sampai 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, 

ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter 

sampai 1.031 meter diatas permukaan laut. Adapun pengelompokan yang 

didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut: 
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a. ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah 

Barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari 

dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya; 

b. ketinggian 500 -1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah 

Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang,  Malalak, Tilatang 

Kamang, Palembayan, Palupuh,  Banuhampu dan Sungai Pua 

c. ketinggian lebih dari 1000 m dpl  seluas 11,96% meliputi sebagian 

Kecamatan IV Koto, Kecamatan Matur,  Canduang dan  Sungai Pua. 

Kawasan sebelah Barat merupakan daerah yang datar sampai landai 

(0 – 8 %) mencapai luas 71.956 ha, bagian tengah dan Timur merupakan 

daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal 

(> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang 

sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak 

Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan 

Tenggara Kabupaten Agam. 

4.3 Gambaran Singkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Agam 

a. Visi dan Misi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin 

dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan 

peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut 

bahwasanya perumusan visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam mencerminkan apa yang ingin dicapai melalui 
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penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan memberikan arah dan 

tujuan yang jelas serta berorientasi terhadap masa depan. Bertitik tolak 

pada nilai-nilai luhur yang dianut. Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Agam 2016-2021 yaitu : 

“ Mewujudkan Pariwisata Unggul, Pemuda dan Olahraga 

Berprestasi Dalam Rangka Mendukung Kabupaten Agam yang 

Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju 

Agam Mandiri Berprestasi yang Madani ” 

Untuk mewujudkan visi diatas, maka pentingnya untuk 

merumuskan misi untuk dilaksanakan. Misi merupakan rumusan umum 

menganai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar 

tujuan dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta 

dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata 

yang repsentatif yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; 

2) Meningkatkan pengembangan kemitraan pariwisata; 

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemasaran pariwisata didalam 

dan luar negeri; 

4) Meningkatkan ekonomi kreatif; 

5) Meningkatkan pengembangan dan prestasi kepemudaan dan 

keolahragaan; 
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6) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. 

Tujuan pembangunan di Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam berdasarkan kondisi objektif, analisis lingkungan 

strategis, dalam menjalankan misi yang di emban dan dalam rangka 

mewujudkan visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta visi 

Kabupaten Agam, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Terwujudnya destinasi pariwisata yang repsentatif, berwawasan 

lingkungan dan mitigasi bencana; 

2) Terwujudnya kualitas dan kuantitas pelaku usaha pariwisata serta 

kelembagaannya; 

3) Terwujudnya pemasaran dan publikasi pariwisata daerah; 

4) Terwujudnya kualitas dan kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif; 

5) Terwujudnya kuantitas atlit, pelatih, dan klub olahraga berprestasi; 

6) Terwujudnya rasa kebangsaan bagi generasi muda dan memiliki peran 

serta dalam pembangunan bangsa; 

7) Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. 

Dan sasaran pengembangan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah : 

1) Tersedianya objek wisata yang repsentatif, berwawasan lingkungan 

dan mitigasi bencana; 

2) Pelaku usaha pariwisata yang ramah dan kelembagaannya yang kuat; 

3) Meningkatnya kunjungan wisatawan; 

4) Dibelinya cendera mata oleh wisatawan untuk oleh-oleh dibawa 

pulang; 
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5) Tersedianya atlit, pelatih, dan klub olahraga berprestasi; 

6) Pemuda dan pelajar punya peran serta dalam event-event daerah, 

provinsi dan nasional; 

7) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, dipertegas dengan 

Peraturan Bupati Agam Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Agam, peran tugas dan fungsi dalam 

penyelanggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam pengembangan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai unsur 

pelaksana otonomi daerah dibidang pariwsata pemuda dan olahraga yang 

bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Agam melalui Sekretaris 

Daerah. 

Tugas yang diemban adalah melaksanakan urusan daerah dibidang 

pariwisata pemuda dan olahraga dengan fungsi adalah sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang kepemudaan 

dan olahraga; 

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang kepemudaan 

dan olahraga; 
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3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan bidang 

kepemudaan dan olahraga; 

4) Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; 

5) Pemberian rekomendasi per izinan dan pelaksanaan umum dibidang 

pariwisata pemuda dan olahraga sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Agam. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai 

unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pariwisata kepemudaan dan 

olahraga yang menjadi kewenangan daerah  dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

1) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

a) Tugas 

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 

memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan pembinaan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjasi kewenangan 
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daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata kepemudaan dan 

olahraga. 

b) Fungsi  

 Perumusan kebijaksanaan dibidang pariwisata dan bidang 

kepemudaan dan olahraga; 

 Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pariwisata dan bidang 

kepemudaan dan olahraga; 

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan 

bidang kepemudaan dan olahraga; 

 Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata Pemudaan dan 

Olahraga; 

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2) Sekretaris  

a) Tugas  

Sekretaris mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum 

dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan 

pelaporan dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab Kepala Dinas. 

b) Fungsi  

 Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

 Pelaksanaan urusan keuangan; 

 Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan; 
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian yang terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut: 

 Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum 

dan kepegawaian; 

 Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 

pegawai; 

 Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 

jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; 

 Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 

evaluasi kinerja pegawai; 

 Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

 Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan 

protokol; 

 Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

 Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

 Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit 

(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

 Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, 

pengahapusan dan pemindahan tanganan barang milik negara dan 

milik daerah; 
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 Melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan 

peralatan dan perlengkapan kantor; 

 Melakukan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; 

 Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

subbagian umum dan kepegawaian; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut : 

 Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian 

keuangan; 

 Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; 

 Melakukan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah 

membayar; 

 Melakukan urusan gaji pegawai; 

 Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan 

dokumen keuangan; 

 Melakukan penyusunan laporan keuangan; 

 Melakukan penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti 

rugi; 

 Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi 

barang; 
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 Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

subbagian keuangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

c) Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut : 

 Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian 

perencanaan dan pelaporan; 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program; 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

anggaran; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk 

operasional kegiatan, dan revisi kegiatan; 

 Melakukan pengumpulan, pengelohan dan penyajian data dan 

statistik; 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan; 

 Melakukan penyusunan laporan kinerja; 

 Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

sub bagian perencanaan dan pelaporan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 
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3) Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata 

a) Tugas  

Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata 

mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

Sekretaris. 

b) Fungsi  

 Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi 

dan daya tarik pariwisata; 

 Menyusun kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi dan 

daya tarik pariwisata terdiri dari penataan dan pengembangan 

destinasi pariwisata, pengembangan atraksi pariwisata, 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan 

kerja sama, investasi dan pengawasan pariwisata; 

 Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 

dalam objek wisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana 

dan prasarana pariwisata, pengembangan jenis dan paket wisata 

unggulan, pengembangan daerah tujuan wisata, sosialisasi dan 

atraksi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata, serta pembinaan, fasilitas dan pengawasan 

standarisasi, sertifikasi dan perizinan usaha pariwisata; 
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya tarik Pariwisata 

membawahi 3 seksi terdiri dari : 

a) Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata memiliki tugas 

sebagai berikut : 

 Menyiapkan bahan dan data peningkatan dan pengembangan 

objek dan atraksi pariwisata; 

 Melaksanakan penyusunan kegiatan pembangunan, peningkatan 

dan pengembangan objek dan atraksi pariwisata; 

 Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan 

pengembangan objek dan atraksi pariwisata didestinasi 

pariwisata; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata memiliki 

tugas sebagai berikut : 

 Menyiapkan bahan dan data pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata; 

 Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata melalui sosialisasi, bimbingan teknis pembentukan 

kelompok sadar wisata dan nagari wisata; 

 Melaksanakan dan menfasilitasi bimbingan teknis penerapan 

standarisasi dan sertifikasi kepariwisataan; 
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 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

c) Seksi Pengembangan Kerjasama, Usaha jasa Pariwisata dan 

Pengembangan Pariwisata memiliki tugas sebagai berikut : 

 Menyiapkan bahan dan data pengembangan kerja sama, usaha 

jasa pariwisata dan pengawasan pariwisata; 

 Menyusun kegiatan pengembangan kerja sama antar 

Kabupaten/Kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah 

pusat; 

 Menyusun rancangan kebijakan teknis kerja sama 

kepariwisataan; 

 Melaksanakan pengawasan dalam rangka pemantauan kepuasan 

wisatawan dan penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha jasa 

pariwisata; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

4) Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata 

a) Tugas  

Bidang pengembangan dan promosi pariwisata mempunyai tugas 

menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang 

pengembangan  dan promosi pariwisata yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

b) Fungsi  

 Menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan 

promosi wisata; 
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 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang pengembangan dan promosi wisata; 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang pengembangan dan promosi pariwisata membawahi 3 

seksi terdiri dari : 

a) Seksi promosi dan pemasaran wisata memiliki tugas sebagai berikut: 

 Melaksanakan penguatan dan peningkatan pemasaran, promosi 

dan investasi pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri; 

 Memamerkan daya tarik wisata dalam pameran nasional dan 

Internasional; 

 Mengampanyekan Branding teks (tag line) pariwisata “Pesona 

Agam yang Beragam”; 

 Mendorong pelaku wisata untuk mengembangkan event wisata 

lain; 

 Meningatkan jejaring media elektronik, media cetak, dan lain-lain 

untuk mendukung promosi pariwisata; 

 Melaksanakan dan mengikuti event-event pariwisata bertaraf 

nasional maupun internasional; 

  Melaksanakan penguatan dan pemantapan daya tarik wisata 

untuk meningkatkan daya tarik produk dalam menarik kunjungan 

ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; 
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 Menyediakan atau menfasilitasi pusat informasi turis dilokasi 

objek wisata; 

 Menfasilitasi kebutuhan telekomunikasi wisatawan di objek 

wisata; 

 Menfasilitasi dan mengembang event wisata minat khusus; 

 Memberikan dukungan dan fasilitas festival budaya, seni dan 

kuliner; 

 Melaksanakan pengembangan jaringan kerja sama promosi 

pariwisata; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Seksi penataan ruang potensi wisata memiliki tugas sebagai berikut : 

 Melakukan penataan ruang wilayah konservasi potensi 

kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung diversifikasi 

daya tarik wisata di DUPK, KSPK, dan KPPK; 

 Melaksanakan pengembangan daya tarik wisata alamiah, budaya, 

lingkungan, dan daya tarik buatan / event baru di daerah destinasi 

pariwisata pada DUKP, KSPK dan KPPK; 

 Melaksanakan penguatan pengelolaan potensi kepariwisataan dan 

lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pada wilayah 

DUPK, KSPK dan KPPK; 

 Melaksanakan perencanaan pengembangan pariwisata, 

perencanaan lingkungan, perencanaan teknis (DED); 
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 Melaksanakan pengembangan daya tarik wisata baru diwilayah 

destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

c) Seksi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pariwisata 

memiliki tugas sebagai berikut : 

 Melaksanakan pengembangan, penguatan informasi dan database 

pariwisata; 

 Menfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku dan 

mitra pariwisata; 

 Meningkatkan kemampuan bagi pelaku usaha pariwisata skala 

usaha mikro kecil dan menengah serta mitra pariwisata; 

 Melakukan kerja sama dengan ASITA dan PHRI dan asosiasi 

pariwisata lainnya dalam mengembangkan paket-paket wisata; 

 Melaksanakan penguatan kerja sama dan kemitraan usaha wisata 

dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 

 Melaksanakan pelatihan bagi pemandu wisata, pelayan restoran 

dan hotel, sopir kendaraan umum, masyarakat dan mitra 

pariwisata lainnya tentang kepariwisataan; 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 

memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata bagi mitra pariwisata; 

 Membangun, memperluas dan memperkuat kemitraan antara 

gabungan industri pariwisata dengan pemerintah; 
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 Melaksanakan penerapan skema kemitraan antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat; 

 Melakukan dorongan dan dukungan kemitraan usaha pariwisata 

dengan IKM dan wilayah destinasi; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

5) Bidang Ekonomi Kreatif 

a) Tugas  

Bidang ekonomu kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pedoman dan petunjuk teknis dibidang ekonomi kreatif yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 

sekretaris. 

b) Fungsi  

 Perumusan kebijakan teknis dibidang ekonomi kreatif; 

 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang ekonomi kreatif; 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi pengembangan produk ekonomi kreatif memiliki tugas 

sebagai berikut : 

a) Seksi pengembangan produk ekonomi kreatif memiliki tugas sebagai 

berikut: 

 Menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan promosi potensi 

ekonomi kreatif; 
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 Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi ekonomi 

kreatif; 

 Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi ekonomi 

kreatif; 

 Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

promosi potensi ekonomi kreatif; 

 Melaksanakan koordinasi pengumpulan data pemasaran dan 

promosi potensi ekonomi kreatif; 

 Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagaian bahan 

pertanggungjawaban dan penilaian atasan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Seksi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha 

memiliki tugas sebagai berikut : 

 Menyiapkan bahan-bahan untuk pengembangan SDM ekonomi 

kreatif; 

 Melaksanakan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif; 

 Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi; 

 Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagian bahan 

pertanggungjawaban dan penilaian atasan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

c) Seksi pengembangan kelembagaan dan ekonomi kreatif memiliki 

tugas sebagai berikut : 
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 Menyiapkan bahan-bahan untuk pengembangan kelembagaan 

dan ekonomi kreatif; 

 Melaksanakan pembinaan kelembagaan pelaku usaha ekonomi 

kreatif; 

 Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

6) Bidang Kepemudaan 

a) Tugas  

Bidang kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman 

petunjuk teknis dibidang kepemudaan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

b) Fungsi  

 Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan 

pemuda, pembinaan sumber daya pemuda, dan pengembangan 

kreatif pemuda; 

 Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan 

pemuda, pengembangan kreatif pemuda; 

 Melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan 

peuda, pengembangan kreatif pemuda; 

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang kepemudaan membawahi 3 seksi yang terdiri dari : 

a) Seksi pemberdayaan dan kelembagaan pemuda memiliki tugas 

sebagai berikut : 

 Merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan pemuda dan 

organisasi kelembagaan pemuda; 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi pemberdayaan 

pemuda dan organisasi kelembagaan pemuda sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

 Melaksanakan dan pembinaan pemberdayaan pemuda dan 

organisasi; 

 Mempersiapkan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk 

penyelenggara kegiatan seksi pemberdayaan pemuda dan 

organisasi kelembagaan pemuda; 

 Melaksanakan tugas lintas sektoral dibidang pemberdayaan 

pemuda; 

 Mencatat dan mendokumentasikan lembaga /organisasi yang 

melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda; 

 Mengumpulkan dan mengolah data saran untuk pemberdayaan 

pemuda; 

 Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan satuan 

kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembinaan 

pemuda; 
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 Memberikan saran pembinaan dan pertimbangan kepada kepala 

bidang yang berkaitan pemberdayaan pemuda dalam rangka 

pengambilan keputusan / kebijakan; 

 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ 

kegiatan seksi pemberdayaan pemuda dan organisasi 

kelembagaan pemuda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 Melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme, 

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Seksi pembinaan sumber daya pemuda memiliki tugas sebagai 

berikut : 

 Merumuskan kebijakan teknis seksi pembinaan sumber daya 

pemuda 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan sumber 

daya pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk 

penyelenggarakan kegiatan seksi pembinaan sumber daya 

pemuda; 

 Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

pembinaan sumber daya pemuda; 

 Melaksanakan sosialisasi kegiatan bela negara melalui 

organisasi; 
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 Melaksanakan tugas lintas sektoral dibidang pembinaan sumber 

daya pemuda; 

 Mengumpulkan dan mengolah data sarana untuk seksi 

pembinaan sumber daya pemuda; 

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang 

yang berkaitan pembinaan sumber daya pemuda dalam rangka 

pengambilan keputusan /kebijakan; 

 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan  tugas/ 

kegiatan seksi pembinaan sumber daya pemuda, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

c) Seksi pengembangan kreativitas pemuda memiliki tugas sebagai 

berikut : 

 Merumuskan kebijakan teknis seksi pengembangan kreativitas 

pemuda; 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan 

kreativitas pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk 

peneyelenggaraan kegiatan seksi pengembangan kreativitas 

pemuda; 

 Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

pengembangan kreativitas pemuda; 
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 Melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan kreativitas 

pemuda; 

 Melaksanakan tugas lintas sektoral dibidang pengembangan 

kreativitas pemuda; 

 Mencatat dan mendokumentasikan lembaga/organisasi yang 

melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kreativitas 

pemuda; 

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang 

yang berkaitan pengembangan kreativitas pemuda dalam rangka 

pengambilan keputusan/kebijakan; 

 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan seksi pengembangan kreativitas pemuda sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

7) Bidang Keolahragaan 

a) Tugas  

Bidang keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman 

petunjuk teknis dibidang keolahragaan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris 

b) Fungsi  

 Perumusan kebijakan teknis dibidang keolahragaan; 

 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas pemerintah 

daerah dibidang keolahragaan; 
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang keolahragaan membawahi 3 seksi terdiri dari : 

a) Seksi pembinaan dan pengembangan olahraga memiliki tugas 

sebagai berikut : 

 Merumuskan kebijakan teknis seksi pembinaan dan 

pengembangan olahraga; 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan dan 

pengembangan olahraga; 

 Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk 

penyelenggaraan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan 

olahraga; 

 Melaksanakan tugas lintas sektoral dibidang pembinaan dan 

pengembangan olahraga; 

 Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan satuan 

kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembinaan 

dan pengembangan olahraga; 

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang 

yang berkaitan pembinaan dan pengembangan olahraga dalam 

rangka pengambilan keputusan / kebijakan; 

 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi; 
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 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

b) Seksi peningkatan manajemen dan pembinaan atlet berprestasi 

memiliki tugas sebagai berikut: 

 Merumuskan kebijakan teknis seksi peningkatan manajemen 

dan pembinaan atlet berprestasi; 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi peningkatan 

manejemen dan pembinaan atlet berprestasi sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

 Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk 

penyelenggaraan kegiatan seksi peningkatan manajemen dan 

pembinaan atlet berprestasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

 Melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, kriteria bakat, 

melalui kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga 

berprestasi; 

 Menyiapkan bahan dalam dalam rangka kerjasama dengan 

satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam 

peningkatan manajemen pembinaan atlet berprestasi melalui 

IPTEK olahraga; 

 Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang 

yang berkaitan peningkatan manejemen dan pembinaan atlet 

berprestasi dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 
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 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / 

kegiatan seksi peningkatan manajemen dan pembinaan atlet 

berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

 Melaksanakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, wasit, 

manager dan pembina olahraga; 

 Melaksanakan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan 

dan kesejahteraan pelaku olahraga; 

 Melaksanakan peraturan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi 

keolahragaan; 

 Melaksanakan pemberdayaan dan pemsyarakatan olahraga serta 

peningkatan kebugaran jasmani masyarakat; 

 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan. 

c) Seksi sarana dan prasarana olahraga memiliki tugas sebagai berikut: 

 Merumuskan kebijakan seksi sarana dan prasarana olahraga; 

 Menyusun rencana dan program kerja seksi sarana dan 

prasarana olahraga; 

 Melaksanakan koordinasi pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan dan penggunaan fasillitas/sarana olahraga 

pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi; 

 Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan satuan 

kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam sarana dan 

prasarana olahraga; 
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 Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepa bidang yang 

berkaitan kebutuhan sarana dan prasana olahraga; 

 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / 

kegiatan seksi sarana dan prasarana olahraga pendidikan, 

olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

 Membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana olahraga; 

 Merumuskan kebijakan pembangunan peningkatan 

pemeliharaan dan penggunaan fasilitas / sarana olahraga 

pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 
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.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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