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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

1. Profil Provinsi Riau  

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, 

yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan 

muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut 

kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-

Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh 

masyarakat setempat dieja menjadi Riau.  

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu 

yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), 

Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-

1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil 

lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan 

Kandis.  

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang 

darurat  No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-

undang No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan 

usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 

Maret 1958).   

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 

1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH 

Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri 

Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan 

keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 

Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau 

menggatikan Tanjung Pinang. 

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik 

terletak pada jalur yang sangat strategus baik pada masa kini maupun masa 



 32 

yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional 

maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT 

dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01o05’00’’ Lintang 

Selatan sampai 02o25’00’’ Lintang Utara dan 100o00’00’’ sampai 

105o05’00’’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara           : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara  

Sebelah Selatan        : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat  

Sebelah Barat           : Provinsi Sumatera Barat  

Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka   

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit 

Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. 

Indragiri hilir merupakan kabupaten yng memiliki wilayah terluas di 

Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 

15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau. Pada tahun 2016, jumlah 

penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 5.921.987 jiwa. Jumlah ini 

terhitung paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.
48

 

2. Profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau  

Dinas Pariwisata Provinsi Riau dahulunya berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2009 bernama Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan tentang 

penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah 

Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2), 

dimana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatur uraian tugas Dinas 

Pariwisata Provinsi Riau yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Provinsi Riau.
49

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 4 Tahun 2016,  pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

pada awalnya bernama Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sesuai dengan 
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perkembangan tentang penataan organisasi Pemerintah Daerah maka 

disusun Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
50

 

 

B. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau  

a. Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Mewejudkan “Pariwisata Unggul 

Berbasis Budaya Melayu”  

b. Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau : 

1) Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan 

berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai 

kekayaan dan kearifan lokal 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata 

3) Meningkatkan peran serta dan kerjasama stakeholder 

4) Melaksanakan pengembangan sapta pesona dan wisata syariah 

 

C. Tugas dan Fungsi  

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata 

Provinsi Riau adalah sebagai berikut
51

:  

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan otonomi daerah, tugas manajerial dan teknis 

yang terkait dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta melaksanakan 

tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk 

menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan  

fungsi : 

1) penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada 

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

fungsional di lingkungan dinas; 
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2) penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan 

dinas; 

3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial 

dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan 

Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; 

4) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

b. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang 

dibawahinya; dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada bidang, Unit Pelaksana 

Teknis dan jabatan fungsional.  Sekretaris berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian yang dipimpin oleh 

Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, 

antara lain:  

1) Subbagian Perencanaan Program 

2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan  

3) Subbagian Umum, mempunyai tugas: 

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup 

Subbagian Umum; 

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 

Subbagian Umum; 



 35 

d) menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan 

pertimbangan kepada Sekretaris  dalam rangka pengambilan 

keputusan; 

e) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan urusan 

Subbagian Umum; 

f) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya, uang berhubungan 

dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum; 

g) mengevaluasi  hasil  kegiatan  per  Tahun  Anggaran Subbagian 

Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaannya; 

h) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Subbagian 

kepegawaian dan umum; 

i) mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu kepegawaian (KARPEG), 

asuransi kesehatan (ASKES), TASPEN,  kartu suami / istri 

(KARSU/KARIS); 

j) menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengolah sistem 

informasi manajemen kepegawaian dan daftar perkembangan 

pegawai; 

k) menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk keluar; 

l) mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang 

rapat/pertemuan; 

m) menyelanggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan 

dilingkungan kantor 

n) mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, 

rapat, pertemuan ; 

o) menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian 

dan umum; 

p) menyelenggarakan urusan kehumasan; 
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q) menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan 

tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum dan dinas; 

r) menyelenggarakan kegiatan keprotokolan; 

s) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

c. Bidang Bina Wisata 

Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada 

bidang yang dipimpinnya. Kepala Bidang Bina Wisata berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

d. Bidang Pemasaran PariwisataKepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan program, mengkoordinasikan 

penyelenggaraan program, fasilitasi dan pembinaan teknis, monitoring dan 

evaluasi kegiatan di bidang pemasaran pariwisata yang mencakup 

pengembangan pasar, sarana dan prasarana promosi serta pelaksanaan 

promosi.  Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  Bidang ini mempunyai 

fungsi : 

1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi 

yang dibawahinya; 

2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi 

yang dibawahinya; 

3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya; 

4) menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang; 

5) melaksanakan analisa pasar dalam rangka promosi dan pemasaran 

daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan;  

6) memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pengembangan 

sistem informasi pemasaran pariwisata; 

7) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stokeholders 

pariwisata di bidang informasi pasar dan strategi pemasaran; 
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8) melaksanakan/mengikuti/memfasilitasi pemasaran pariwisata dalam 

maupun luar negeri; 

9) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

pengembangan pemasaran pariwisata; 

10) melakukan pengumpulan data dan informasi kepariwisataan; 

11) melakukan pembinaan terhadap tenaga pemasaran pariwisata; 

12) melaksanakan kerjasama pemasaran pariwisata; 

13) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

e. Bidang Ekonomi Kreatif 

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya. 

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

f. Kepala Bandar UPT 

Bertugas merumuskan dan menyelenggarakan pekerjaan serta 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, 

pemasaran dan pengendalian UPT Bandar Serai.  Kepala UPT Bandar 

Serai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT 

ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bandar 

Serai, yaitu: Seksi tata usaha, Seksi sarana dan prasarana, dan Seksi 

pengolaan dan pengembangan 
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D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau 

Ganbar 4.1: Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau 
52
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