
 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kabupaten Karimun 

Karimun dahulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hingga 

keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh ajaran Hindu dan 

Buddha mulai masuk ke Pulau Karimun. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

Prasasti yang berada di Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering 

dilalui oleh kapal-kapal dagang karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, 

hingga pengaruh Kerajaan Malaka mulai masuk pada tahun 1414. 

Pada Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sejak saat itu banyak 

rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan 

Riau termasuk di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru dan sekitarnya. Sejak 

kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh Kerajaan Johor, Karimun 

dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak 

masapemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala 

Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591). 

 

4.2 Kondisi Kabupaten Kaarimun 

4.2.1 Letak Wilayah 

Kabupaten Karimun teletak parda koordinat 00º24’36” LU sampai 

01º13’12” LU  dan  103º13’12” BT  sampai  104º00’36” BT dengan wilayah 

laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai 

ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi 
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Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan 

Undang- Undang Nomor 5 tahun 1983. 

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis 

untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung 

dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya 

disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phllip channel). Selain itu, 

wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, 

sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan 

aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari 

empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade 

Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan 

Batam. 

4.2.2 Luas Wilayah 

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung 

Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas 

daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 

198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 174.784 jiwa.  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Balai_Karimun
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Balai_Karimun
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4.2.3 Batas Wilayah 

Adapun batas wilayah Kabupaten Karimun antara lain: 

1. Sebelah Utara : Selat Melaka 

2. Sebelah Timur : Kota Batam 

3. Sebelah Selatan : Pelalawan dan Indragiri Hilir 

4. Sebelah Barat : Kepulauan Meranti 

 

4.2.4 Iklim 

Kabupaten Karimun memiliki iklim tropis yang  memiliki sejumlah 

besar curah hujan sepanjang tahun. Hal ini berlaku bahkan bulan kering. 

Menurut Koppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Af. Suhu 

rata-rata di Kabupaten Karimun adalah 25.6 º C. Curah hujan tahunan rata-

rata adalah 2243 mm. 

 

4.3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun 

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan 

KebudayaanKabupaten Karimun merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 

Kabupaten Karimun sebagai Dinas yang menangani masalah Pariwisata, Seni 

dan Budaya.Kondisi personil Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten 

Karimun hingga saat ini. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelalawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hilir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Meranti
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Adapaun visi Dinas Paariwisata dan Kebudayaan Dengan 

memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki 

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan , serta berdasarkan tinjauan terhadap 

lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal dari tinjauan Kekuatan 

(strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (opportunities), dan tantangan/ 

kendala (threats) yang ada maka ditetapkanlah visi Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya sebagai berikut: 

 “Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Destinasi Wisata yang 

berbudaya  yang memiliki daya saing untuk mendukung perekonomian 

rakyat” 

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi 

yang telah ditetapkan. Misimemperjelaskan dalam rangka mewujudkan visi 

yang akan dicapai. Adapun Misi DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Karimun sebagai berikut:  

1. Meningkatkan penataan dan pengembangan objek wisata alam, wisata 

bahari, wisata budaya, wisata agro dan wisata minat khusus. 

2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan 

nusantara dan wisatawan lokal dalam upaya peningakatan pendapatan asli 

daerah (PAD). 

3. Menggalakkan kegiatan-kegiatan seni dan budaya sebagai atraksi wisata 

yang menarik untuk disuguhkan pada wisatawan. 

4. Peningkatan pengembangan dan pembinaan peninggalan nilai-nilai 

sejarah. 
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1.3.2 Struktur Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karimun 

Susunan Organisasi Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten 

Karimun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 01 Tahun 

2008 tentang susunanr oganisasi tatalaksana, bahwa Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, secara operasional dan 

administrasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, terdiri dari: 

1. KepalaDinas; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Destinasi Pariwisata; 

4. Bidang Pemasaran Pariwisata; 

5. Bidang Seni dan Budaya; 

6. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya; dan 

7. UPTD. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 
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1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan kebudayaan 

Kabupaten karimun. 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, 

mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

2. Sekretariat  

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis 

administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta perencanaan dinas. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas: 

b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat dinas; 

c. Mengelola urusan rumah tangga dinas; 

d. Mengelola keuangan dinas; 

e. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan dinas; 

f. Menyusun perencanaan kegiatan dinas; 

g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas; 

h. Melaksanakan tugas lain di bidang sekretariat yang diberikan 

oleh Kepala Dinas. 

(3) Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
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(4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis 

administrasi umum dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan 

kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(5) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 

a. Menyusun teknis ketatausahaan dinas; 

b. Menyusun dan mengelola urusan surat menyurat dinas; 

c. Menyusun dan mengelola kearsipan surat menyurat dinas; 

d. Melayani kerumahtanggaan dinas; 

e. Melayani perlengkapan dinas; 

f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian dinas; 

g. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai 

dinas; 

h. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas: 

i. Melaksakan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang 

ditugaskan oleh Sekretaris Dinas. 

(6) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan 

perencanaan dan keuangan Dinas. 

(7) Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Menyusun teknis perencanaan kegiatan dan pengelolaan 

keuangan dinas: 
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b. Mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan 

perencanaan kegiatan dinas; 

c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja dinas; 

d. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas; 

e. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, pelaporan dan pembinaan 

bendahara dinas; 

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

dinas; 

g. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

h. Melaksanakan tugas lainnya di bidang perencanaan dan keuangan 

yang diberikan oleh Sekretaris Dinas. 

 

3. Bidang Destinasi Pariwisata 

(1) Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun 

kebijakan perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional 

pengembangan dan penataan  objek wisata, pengadaan sarana dan 

prasarana pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam 

rangka mengembangkan objek dan daya tarik wisata serta sarana 

dan prasarana pariwisata; 

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban 

atas pengelolaan objek dan daya tarik wisata; 
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c. Membangun sarana  prasarana umum dan fasilitas pariwisata 

untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata baru 

dalam pembangunan pariwisata daerah; 

d. Mengembangkan diversifikasi atau keragamanan daya tarik 

wisata; 

e. Memberikan pelayanan dalam penerbitan rekomendasi Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) daerah; 

f. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang 

destinasi pariwisata; 

g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang destinasi pariwisata yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

(1) Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi: 

a. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata. 

(2) Masing-masing seksi sebagaimana yang dimaksud  

dipimpin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(3)  Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata mempunyai tugas 

pokok menyusun petunjuk teknis operasional dalam upaya 

melaksanakan pengembangan dan penataan objek dan daya 

tarik wisata. 
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(4) Uraian tugas yang dimaksudsebagai berikut: 

a. Menyusun  rencana strategis pelaksanaan 

pengembangan dan penataan objek dan daya tarik 

wisata; 

b. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi 

terkait dan lembaga untuk mengembangkan objek dan 

daya tarik wisata serta daerah tujuan wisata; 

c. Menyiapkan bahan untuk pengawasan dan 

pengendalian serta penertiban atas objek dan daya tarik 

wisata; 

d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Induk 

Pengembangan Objek Wisata; 

e. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

seksi objek daerah tujuan wisata; 

f. Melaksanakan tugas lainnya di seksi pengembangan 

objek dan daya tarik wisata yang diberikan oleh kepala 

bidang destinasi pariwisata. 

(5) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas 

pokok melakukan penyusunan pengadaan, penataan, 

pembinaan dan pengembangan sarana prasarana pariwisata 

yang menjadi kewenangan daerah. 
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(1) Uraian tugas yang dimaksudsebagai berikut: 

a. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan 

rencana strategis pengembangan sarana prasarana 

wisata dan usaha jasa pariwisata; 

b. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan 

instansi-instansi dan lembaga terkait atas 

pengelolaan jasa dan sarana pariwisata; 

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang bina usaha pariwisata dan faslitas 

pelayanan pariwisata; 

d. Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata; 

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

propinsi dalam penerapan standarisasi bidang 

pariwisata; 

f. Melaksanakan pemberikan pelayanan dalam 

penerbitan rekomendasi Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) daerah; 

g. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan seksi sarana dan prasarana pariwisata; 

h. Melaksanakan tugas lainnya di seksi sarana dan 

prasarana pariwisata yang diberikan oleh kepala 

bidang destinasi pariwisata. 
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4. Bidang Pemasaran Pariwisata 

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun 

perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional pemasaran 

pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengembangan pemasaran melalui promosi dan 

atraksi promosi   pariwisata secara terpadu baik di dalam negeri 

maupun luar negari; 

b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan 

pemasaran pariwisata dengan lembaga di dalam maupun luar 

negeri; 

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi pasar 

kepariwisataan; 

d. Pengelolaan pusat informasi kepariwisataan, pemberian 

layananan informasi kepariwisataan dalam pengembangan 

promosi pariwisata daerah; 

e. Penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana promosi 

pariwisata daerah; 

(3) Melaksanakan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam 

pengembangan sistem informasi pariwisata; 

(4) Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang 

pemasaran pariwisata; 
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(5) Melaksanakan tugas lainnya di bidang pemasaran pariwisata yang 

diberikan oleh kepala dinas. 

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi : 

a. Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata; 

b. Seksi Atraksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata. 

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran 

Pariwisata. 

(1) Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai 

tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional 

dalam upaya melaksanana sarana promosi pariwisata dan 

memberikan informasi pariwisata. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Merencanakan strategi pelaksanaan sarana pariwisata dan 

pengelolaan informasi pariwisata; 

b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan 

teknis pemasaran dan promosi; 

c. Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sarana promosi 

serta pelayanan informasi pariwisata; 

d. Melaksanakan kegiatan promosi wisata baik di dalam 

maupun luar negeri; 
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e. Melaksanakan penyebarluasan bahan-bahan informasi 

pariwisata; 

f. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

seksi sarana promosi dan informasi pariwisata; 

g. Melaksanakan tugas lainnya di seksi sarana promosi dan 

informasi pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang 

pemasaran pariwisata. 

(1) Seksi Atraksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai 

tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional 

dalam upaya melaksanakan atraksi promosi pariwisata serta 

melaksanakan dan meningkatkan kerjasama pariwisata. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Merencanakan strategi pelaksanaan atraksi promosi 

pariwisata dan kerjasama pariwisata; 

b. Melaksanakan kegiatan atraksi promosi wisata; 

c. Melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama di 

bidang pariwisata di tingkat daerah, nasional maupun 

internasional; 

d. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

seksi atraksi promosi dan kerjasama pariwisata; 

e. Melaksanakan tugas lainnya di seksi atraksi promosi dan 

kerjasama pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang 

pemasaran pariwisata. 
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5. Bidang Seni dan Budaya 

(1) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok menyusun 

perencanaan, pelaporan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, 

pembinaan dan pengembangan seni dan budaya yang menjadi 

kewenangan daerah. 

(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan strategi dalam rangka pengembangan 

dan memelihara nilai-nilai seni dan budaya; 

b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan  

kegiatan di bidang seni dan dan budaya; 

c. Melaksanakan penataan, pembinaan, pengembangan dan 

pelestarian kesenian dan budaya daerah; 

d. Melakukan pengkajian dan pengembangan kebudayaan; 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka 

pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan seni dan 

budaya; 

f. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang 

seni dan budaya; 

g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang seni dan budaya yang 

diberikan oleh kepala dinas. 

(3) Bidang Seni dan Budaya membawahi : 

a. Seksi Kesenian dan Nilai Budaya; 

b. Seksi Pembinaan Budaya  Daerah. 
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(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(5) Seksi Kesenian dan Nilai Budaya mempunyai tugas pokok 

melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan 

pengembangan kesenian dan nilai budaya yang menjadi kewenangan 

daerah. 

(6) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Merencanakan penyusunan teknis operasional pelaksanaan 

penataan, pembinaan dan pengembangan kesenian daerah dan 

nilai-nilai budaya daerah; 

b. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan kesenian 

daerah dan nilai-nilai budaya daerah; 

c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan 

pengembangan kesenian dan nilai-nilai budaya daerah; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka 

pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan kesenian 

dan nilai budaya daerah; 

e. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi 

kesenian dan nilai budaya; 

f. Melaksanakan tugas lainnya di seksi kesenian dan nilai budaya 

yang diberikan oleh kepala bidang seni dan budaya. 
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(7) Seksi Pembinaan Budaya Daerah mempunyai tugas pokok melakukan 

penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengembangan 

pembinaan budaya daerah yang menjadi kewenangan daerah. 

(8) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Merencanakan penyusunan petunjuk teknis operasional 

pelaksanaan penataan, pembinaan budaya daerah; 

b. Melaksanakan penataan, pembinanaan budaya daerah; 

c. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan penataan dan 

pembinaan budaya daerah; 

d. Mempersiapkan sarana dan prasana dalam rangka pelaksanaan 

pembinaan budaya daerah; 

e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 

dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan 

pengembangan budaya daerah; 

f. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi 

pembinaan budaya daerah; 

g. Melaksanakan tugas lainnya di seksi pembinaan budaya daerah 

yang diberikan oleh kepala bidang seni dan budaya. 

6. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya 

(1) Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas pokok 

menyusun kebijakan perencanaan umum dan petunjuk teknis 

penataan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah dan cagar 

budaya yang menjadi kewenangan daerah. 
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(2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Melakukan perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka 

penataan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah dan 

cagar budaya; 

b. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan nilai-

nilai sejarah dan cagar budaya; 

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang 

sejarah dan cagar budaya; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam 

upaya pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta 

pelestarian nilai-nilai sejarah dan cagar budaya; 

e. Melaksanakan tugas lainnya di bidang sejarah dan cagar budaya 

yang diberikan oleh kepala dinas. 

(3) Bidang Sejarah dan Cagar Budaya membawahi : 

a. Seksi Sejarah, Adat dan Tradisi; 

b. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman. 

(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)  dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya. 

(5) Seksi Sejarah, Adat dan Tradisi mempunyai tugas pokok melakukan 

penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan 

operasional penataan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai 

sejarah, adat dan dan tradisi. 
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(6) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Merencanakan penyusunan petunjuk teknis operasional 

pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai 

sejarah, adat dan tradisi; 

b. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaaan kegiatan penataan, 

pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah, adat dan 

tradisi;   

c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan di bidang sejarah, adat 

dan tradisi; 

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 

dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan 

pengembangan nilai-nilai sejarah, adat dan tradisi,; 

e. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi 

sejarah, adat dan tradisi; 

f. Melaksanakan tugas lainnya di seksi sejarah, adat dan tradisi  

yang diberikanoleh kepala bidang sejarah dan cagar budaya. 

(7) Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas pokok 

melakukan penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis 

pelaksanaan operasional kegiatan cagar budaya dan permuseuman. 

(8) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut; 

a. Merencanakan penyusunan petunjuk teknis operasional 

pelaksanaan pemeliharaan, pelestarian  dan inventarisasi  cagar 

budaya dan pengelolaan museum; 
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b. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, 

pelestarian dan inventarisasi cagar budaya dan pengelolaan 

museum; 

c. Melaksanakan pemeliharaan, pelestarian dan inventarisasi  cagar 

budaya serta pengelolaan museum; 

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 

dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan, pelestarian dan 

inventarisasi cagar budaya serta pengelolaan museum; 

e. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi 

cagar budaya dan permuseuman; 

f. Melaksanakan tugas lainnya di seksi cagar budaya dan 

permuseuman  yang diberikan oleh kepala bidang sejarah dan 

cagar budaya. 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 

(1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

 

 

 

 


