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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem mempunyai suatu konsep yang mendasari sebuah pengertian- 

pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar untuk mendefinisikan dari 

suatu sistem itu sendiri. Sebelum mendefinisikan suatu sistem pakar harus 

mempunyai konsep dasar untuk memperkuat pendefinisiannya. 

 
2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut  (O’Brian,  2005)  yang  dikutip  dari  Yakub  (2012), 

menyatakan bahwa: “Sistem informasi (information system) merupakan 

kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software), jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi”. 

Menurut  (Jogiyanto,  1999)  yang  dikutip  dari  Yakub  (2012), 

menyatakan bahwa: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang mempertemukan hubungan pengelolaan data transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

Sistem informasi juga mempunyai komponen-komponen sistem informasi 

sebagai pelengkap sistem informasi tersebut. Menurut Yakub (2012) pada buku 

yang berjudul Pengantar Sistem Informasi, komponen sistem informasi tersebut 

disebut dengan istilah blok bangunan (building block). Komponen sistem 

informasi tersebut terdiri dari blok masukan (input block), blok model (model 

block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis 

data (database block). 

a Blok masukan (input block), input memiliki data yang masuk ke dalam 

sistem informasi, juga metode-metode untuk menangkap data yang 

dimasukkan.  

b Blok model (model block), blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika 
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dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang 

tersimpan di database.  

c Blok keluaran (output block), produk dari sistem informasi adalah 

keluaran yang merupakan informasi berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

d Blok teknologi (technology block), blok teknologi digunakan untuk 

menerima input, menyimpan, mengakses data, menghasilkan dan 

mengirimkan keluaran dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri 

dari tiga bagian utama yaitu teknisi (brainware), perangkat lunak 

(software), dan perangkat keras (hardware). 

e Basis data (database block), basis data merupakan kumpulan data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat 

keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

 

2.3 Sistem Informasi Geografis 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Menurut Rhind, Heywood (2011) mengemukakan  bahwa, “Sistem 

informasi geografis adalah sistem komputer  yang dapat menyimpan dan 

menggunakan data yang menggambarkan tempat – te mpat di permukaan bumi.” 

Sedangkan menurut Burrough, Heywood (2011), sistem informasi 

geografis adalah satu set alat untuk mengumpulkan, menyimpan, memeriksa, 

mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data dari dunia 

nyata untuk satu set tujuan tertentu. 

Menurut  Department  of  Environment, Heywood (2011), sistem 

informasi geografis lebih mengacu terhadap sistem yang berguna untuk 

menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa dan menampilkan data yang secara spasial direferensikan ke bumi. 

Sistem informasi geografis yang baik harus mempu menyediakan kemampuan 

seperti: 

1. Akses yang cepat dan mudah untuk mengelola data dalam jumlah 

yang besar.  
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2. Mempunyai kemampuan untuk:  

a.  Memilih detail berdasarkan area atau tema tertentu. 

b. Menyambungkan atau menggabungkan satu set data dengan yang 

lainnya.  

c. Menganalisa karakteristik spasial suatu data.  

d. Mencari karakteristik tertentu di dalam suatu area.  

e. Pembaharuan data dapat dilakukan dengan cepat dan murah. 

f. Memodelkan data dan mengkaji alternatif. 

g. Kemampuan output (peta, grafik, daftar alamat dan rangkuman 

statistik) disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 

Menurut Heywood (2011) memiliki rangkuman yang berguna sebagai  

konsep  utama  yang  membantu  dengan  definisi  sistem  informasi geografis: 

1. Informasi Geografis adalah informasi tentang tempat di permukaan 

bumi.  

2. Teknologi informasi geografis mencakup Global Position System 

(GPS), teknologi penginderaan jarak jauh dan sistem informasi 

geografis. 

3. Sistem informasi geografis adalah gabungan dari sistem komputer dan 

perangkat lunak.  

4. Sistem informasi geografis dapat memiliki manifestasi yang berbeda.  

5. Sistem informasi geografis digunakan untuk berbagai macam aplikasi. 

6. Ilmu Informasi Geografis adalah dasar ilmu teknologi sistem 

informasi geografis. 

2.3.2 Manfaat Sistem Informasi Geografis 

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi 

spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG dapat 

memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan 

database keruangan (Prahasta, 2011). 

SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. 

Dengan SIG kita akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan 

perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, 
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pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang 

beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga 

mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih 

mudah. 

2.3.3 Subsistem Sistem Informasi Geografis 

Menurut (Prahasta, 2011), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem sebagai berikut: 

1. Data Input  

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub-sistem ini juga bertanggung 

jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data 

aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.  

2. Data Output  

Sub-sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk 

hardcopy seperti: tabel, grafik, peta, dan lain-lain.  

3. Data Manajemen  

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut 

kedalam sebuah database sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-

update dan di-edit.  

4. Analisis dan Manipulasi Data  

Subsistem ini menentukan informasi–informasi yang dapat dihasilkan oleh    

SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

2.4 Google Maps API 

Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. Cara 

membuat Google Maps untuk ditampilkan pada suatu web atau blog sangat 

mudah, hanya dengan membutuhkan pengetahuan mengenai HTML serta 

JavaScript, serta koneksi Internet yang sangat stabil. Dengan menggunakan 

Google Maps API, kita dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun 



10 

 

aplikasi peta digital yang handal, sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data 

yang akan ditampilkan. Dengan kata lain, kita hanya membuat suatu data 

sedangkan peta yang akan ditampilkan adalah milik Google sehingga kita tidak 

dipusingkan dengan membuat peta suatu lokasi, bahkan dunia. 

Dalam pembuatan program Google Maps API menggunakan urutan 

sebagai berikut: 

1. Memasukkan Maps API JavaScript ke dalam HTML.  

2. Membuat element div dengan nama map_canvas untuk menampilkan 

peta. 

3. Membuat beberapa objek literal untuk menyimpan properti-properti 

pada peta.  

4. Menuliskan fungsi JavaScript untuk membuat objek peta.  

Menginisiasi peta dalam tag body HTML dengan event onload. 

 

2.5 SQLite 

Nazruddin Safaat H (2012) “SQLite adalah salah satu software yang 

embedded yang sangat populer, kombinasi SQL interface dan penggunaan 

memory yang sangat sedikit dengan kecepatan yang sangat cepat”. SQLite di 

Android termasuk dalam Android Runtime, sehingga setiap versi dari Android 

dapat membuat database dengan SQLite. 

Dalam sistem android memiliki beberapa teknik untuk melakukan 

penyimpanan data. Teknik yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Shared Prefences yaitu menyimpan data beberapa nilai (value) dalam 

bentuk groups key yang dikenal dengan prefences. 

2. Files yaitu menyimpan data dalam bentuk file, dapat berupa menulis 

ke file atau membaca dari file. 

3. SQLite Databases yaitu menyimpan data dalam bentuk Databases. 

4. Content Providers yaitu menyimpan data dalam bentuk content 

providers service. 

Tidak ada database yang otomatis disediakan oleh Android, jika kita 

menggunakan SQLite, kita harus meng-create database sendiri, mendefinisikan 
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tabelnya, index serta datanya. Ada tiga metode dalam membuat dan membuka 

database, yaitu: 

1. Constructor, menyediakan representasi versi database dan skema 

database yang kita gunakan. 

2. OnCreate(), menyediakan SQLite Database object yang kita gunakan 

dalam definisi tabel dan inisialisasi data. 

3. OnUpgrade(), menyediakan fasilitas konversi database dari database 

versi yang lama ke database versi yang baru atau sebaliknya. 

2.6 JSON 

Menurut Deitel (2012) JSON (JavaScript Object Notation) adalah suatu 

format pertukaran data komputer. Format dari JSON adalah berbasis teks, dapat 

terbaca oleh manusia, digunakan untuk mempresentasikan struktur data 

sederhana, dan tidak bergantung dengan bahasa apapun. Biasanya digunakan pada 

aplikasi Ajax. Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data 

terstruktur melalui koneksi jaringan. Secara umum, JSON digunakan untuk 

mentransmisikan data antara server dan aplikasi web. 

Jenis media internet yang resmi untuk JSON adalah aplikasi/JSON. 

Format JSON sering digunakan untuk serialisasi dan mengirimkan data terstruktur 

melalui koneksi jaringan, terutama untuk pengiriman data antara server dan 

aplikasi web melayani sebagai alternatif ke XML. 

2.7 Android 

2.7.1 Sejarah Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel/ smartphone. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia 

(Stephanus Hermawan Susanto, 2011). Android dipuji sebagai “platform mobile 
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pertama yang Lengkap, Terbuka dan Bebas”. 

1. Lengkap (Complete Platform): Para desainer dapat melakukan pendekatan 

yang komprehensif ketika mereka sedang mengembangkan platform Android. 

Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools 

dalam membangun software dan memungkinkan untuk peluang 

pengembangan aplikasi. 

2. Terbuka (Open Source Platform): Platform Android disediakan melalui lisensi 

open source. Pengembang dapat dengan bebas untuk mengembangkan 

aplikasi. Android sendiri menggunakan Linux Kernel 2.6. 

3. Bebas (Free Platform): Android adalah platform aplikasi yang bebas untuk 

developer. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada 

platform Android. 

2.7.2 The Dalvik Virtual Machine (DVM) 

Salah satu elemen kunci dari Android adalah Dalvik Virtual Machine 

(DVM). Android berjalan di dalam Dalvik Virtual Machine (DVM) bukan di Java 

Virtual Machine (JVM), sebenarnya banyak persamaannya dengan JVM seperti 

Java Mobile Edition (JME), tetapi menurut Safaat (2011) Android menggunakan 

Virtual Machine sendiri yang dikustomisasi dan dirancang untuk memastikan 

bahwa beberapa feature-feature berjalan lebih efisien pada perangkat mobile. 

Dalvik Virtual achine (DVM) adalah “register bases” sementara Java 

Virtual Machine (JVM) adalah “stack bases”, DVM didesain dan ditulis oleh Dan 

Bornsten dan beberapa engineers Google lainnya. Jadi bisa dikatakan “Dalvik 

equals(Java) == False”. Dalvik Virtual Machine (DVM) menggunakan kernel 

Linux untuk menangani fungsionalitas tingkat rendah termasuk keamanan, 

threading dan proses serta manajemen memori. Ini memungkinkan kita untuk 

menulis aplikasi C/ C+ sama halnya seperti pada OS Linux kebanyakan. 

Semua hardware yang berbasis Android dijalankan dengan Virtual 

Machine untuk eksekusi aplikasi, pengembang tidak perlu khawatir tentang 

implementasi perangkat keras tertentu. DVM mengeksekusi executable file, 

sebuah format yang dioptimalkan untuk memastikan memori yang digunakan 

sangat kecil. The executable file diciptakan dengan mengubah kelas bahasa java 
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dan dikompilasi menggunakan tools yang disediakan dalam SDK Android. 

2.7.3 Android SDK (Software Development Kit)  

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan sub-set perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, midlleware dan aplikasi kunci 

yang di-release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK sebagai alat bantu 

dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

2.7.4 Google Maps API pada Android 

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah istilah 

umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk 

menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan (Safaat, 2011). Dua unsur utama 

LBS adalah: 

1. Location Manager (API Maps)  

Meneyediakan tool/source untuk LBS, Application Programming 

Interface (API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, 

memanipulasi maps/peta beserta feature-feature lainnya seperti tampilan 

satelit, street (jalan), maupun gabungannya. Paket ini berada pada 

com.google.android.maps.  

2. Location Providers (API Locations)  

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh 

device/perangkat. API Location berhubungan dengan data GPS dan data 

lokasi real-time. Dengan Location Providers kita dapat menentukan lokasi 

kita saat ini, track gerakan/perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi 

tertentu dengan mendeteksi perpindahan.  

Penentuan posisi pada smartphone dengan memanfaatkan visualisasi 

Google Map dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya, penentuan posisi itu 

menggunakan teknologi Assisted GPS (A-GPS), yaitu sebuah teknologi yang 

menggunakan sebuah server bantu untuk mempercepat waktu yang diperlukan 

dalam menentukan sebuah posisi menggunakan perangkat GPS dengan memberi 
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tahu unit GPS satelit mana saja yang sebaiknya layak untuk langsung didengarkan 

daripada harus mendeteksi seluruh satelit yang ada sehingga dapat mengurangi 

waktu yang dibutuhkan secara signifikan untuk menentukan posisi saat ini yang 

juga disebut sebagai Time to First Fix (TTFF) dan Location Based Service (LBS), 

dimana beberapa BTS mengukur posisi suatu device dengan prinsip triangulasi. 

Pengguna memiliki suatu perangkat (misalnya GPS), maka GPS akan 

mengirimkan parameter posisi pengguna (melalui aplikasi klien) ke Warehouse 

Management System (WMS) melalui jaringan nirkabel, WMS akan merespon 

dengan memproses data posisi tadi ke dalam database, kemudian data dapat 

diterima dari database (misalkan Google Maps). Terakhir, data yang diminta akan 

dikirimkan kembali ke aplikasi klien sebagai peta dalam bentuk gambar. 

2.8 Perancangan 

Pada penelitian ini peneliti melakukan perancangan berorientasi objek 

dengan menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Unified 

Modeling Language (UML) adalah standar bahasa yang banyak digunakan 

didunia industri untuk mendefenisikan requirement, membuat analisis & desain, 

serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Rosa 

A.S dkk, 2011). Berikut beberapa diagram UML: 

2.8.1 Use Case Diagram 

Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 

itu (Rosa dkk, 2011). Syarat penamaan pada use case adalah nama didefenisikan 

sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu 

pendefenisian apa yang disebut aktor dan use case. 

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah 

gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. 

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antarunit atau aktor. 
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2.8.2 Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang 

disebut atribut dan metode atau operasi (Rosa dkk, 2011). 

a. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. 

b. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu 

kelas. 

2.8.3 Diagram Object 

Diagram object menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek 

dan jalannya objek dalam sistem. Hubungan link pada diagram objek merupakan 

hubungan memakai dan dipakai dimana dua buah objek akan dihubungkan oleh 

link jika ada objek yang dipakai oleh objek lainnya (Rosa dkk, 2011). 

2.8.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antarobjek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu (Rosa dkk, 2011). 

2.8.5 Collaboration Diagram 

Diagram kolaborasi mengelompokkan message pada diagram sekuen 

menjadi sebuah diagram. Diagram kolaborasi yang dituliskan dalam 

operasi/metode yang dijalankan antar abjek secara keseluruhan, oleh karena itu 

dapat diambil dari interaksi pada diagram sekuen. Penomoran metode dapat 

dilakukan berdasarkan urutan yang dijalankannya metode/operasi diantara objek 

yang satu dengan objek yang lain atau objek itu sendiri. 

2.8.6 State Diagram 

Digunakan untuk mendokumentasikan beragam kondisi atau keadaan yang 

bisa terjadi terhadap sebuah class dan kegiatan apa saja yang dapat merubah 

kondisi atau keadaan tersebut. State diagram mempunyai beberapa element, yang 

menyatakan state dari objek dan anak panah yang  menghubungkan ke state 
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berikutnya. Bagian aktivitas dari simbol state menggambarkan aktivitas apa yang 

dilakukan dalam state. 

2.8.7 Activity Diagram 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem (Rosa dkk, 2011). 

2.8.8 Component Diagram 

Diagram komponen dibuat untuk menunjukkan organisasi dan 

ketergantungan diantara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram 

komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem 

(Rosa dkk, 2011). 

2.8.9 Deployment Diagram 

Diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi (Rosa dkk, 2011). 

2.9 Profil Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak 

 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 12 tahun 2012 tentang 

rencana induk pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak, dengan menimbang 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Tujuan yang ingin 

dicapai dari kebijakan ini adalah:  

a. Tujuan khusus adalah memberikan arahan agar upaya pengembangan 

kepariwisataan dapat menjadi sektor andalan bagi daerah Kabupaten Siak, 

sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat baik ekonomi 

maupun sosial budaya.  

b. Tujuan umum adalah memberikan arahan bagi pengembangan ekonomi 

dan sosial budaya Daerah Kabupaten Siak, dalam menjawab tantangan 

zaman sehingga dapat mengantarkan Kabupaten Siak menjadi pusat 

pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan Melayu sesuai dengan visi 

Kabupaten Siak. 
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 Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat 

pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

adalah melakukan pengembangan dan pembangunan urusan pariwisata, pemuda 

dan olahraga.  

 Untuk menjalakan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Siak mempunyai fungsi: 

1. Merumuskan kebijaksanaan. 

2. Pengambilan keputusan. 

3. Perencanaan. 

4. Pengorganisasian. 

5. Pelayanan umum dan teknis. 

6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan. 

7. Pengawasan. 

8. Pemantauan dan evaluasi. 

9. Pelaksanaan lapangan. 

10. Pembiayaan. 

11. Penelitian dan pengkajian. 

12. Pelaporan. 

2.9.1 Visi dan Misi 

1) Visi 

“Terwujudnya Pusat Pariwisata, Budaya Melayu dan Pengembangan 

Pemuda dan Olahraga di Propinsi Riau 2016”. 

2) Misi 

1) Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata baru yang 

berdaya saing serta mengupayakan pemasaran secara berkelanjutan. 

2) Membangun kekayaan budaya melayu yang agamis sebagai jati diri 

masyarakat. 
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3) Meningkatkan pemasyarakatan olahraga kepada masyarakat dengan 

menyiapkan sarana dan prasarana untuk menuju masyarakat yang 

sehat berprestasi. 

 

2.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pariwisa, Pemuda dan OLahraga  

Sekretariat  

Pasal 203 

Sekretariat, terdiri dari: 

a. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

b. Subbag Keuangan. 

c. Subbag Penyusunan Program. 

Pasal 204 

1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 

memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

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

Sekretariat, mempunyai fungsi: 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Subbagian 

Penyusunan Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat; 

c. Mendis tribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; 

f. Menyelenggarakan kegiatan kesekretarian yang meliputi perencanaan 

dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan; 
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g. Memfasilitasi pelayanan bidang kesekretarian; 

h. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan 

administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas serta 

pengelolaan administrasi keuangan; 

i. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan 

pelaksanaan evaluasi dan laporan; 

j. Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah; 

k. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak 

saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung 

sesuai dengan kewenangannya;  

l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan secara periodik dan 

insidentil; 

m. Mengkoordinasikan penyusunan sistem dan produser serta penyusunan 

Standar Pelayanan Minimal beserta indikator kinerja; 

n. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan megendalikan DPA; 

o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Subbagian Penyusunan Program 

Pasal 205 

1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan 

program, perencanaan dan pelaporan. 

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

Subbagian Penyusunan Program, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Subbagian 

Penyusunan Program; 

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 
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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; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP); 

m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RASK / DASK 

n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan 

kegiatan; 

o. Mengevaluasi hasil program kerja; 

p. Membuat laporan hasil kegiatan; dan 

q. 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. 

Subbagian Keuangan  

Pasal 206 

1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, 

memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi 

dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

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

Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi: 

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian Keuangan; 
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b. Membuat daftar usulan kegiatan;. 

c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 

d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; 

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

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 Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Lembaga Teknis 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 

Pertanggungjawaban (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; dan 

o. 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. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian  

Pasal 207 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
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mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum 

dan kepegawaian. 

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

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi: 

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, 

administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi 

penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta 

penggunaan kantor; 

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan 

lingkungan rumah serta kantor; 

d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, 

mengelola, dan menyimpan data kepegawaian; 

e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan 

pangkat, gaji berkala pegawai; 

f. Menyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan 

pelatihan kepegawaian; 

g. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, 

pensiun dan surat cuti pegawai; 

h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan; 

i. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

inventarisasian perlengkapan; 

j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan 

dan kendaraan; 

k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, 

kenaikan pangkat, gaji berkala; 1. mempersiapkan bahan dan rencana 

kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai; 

l. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) 

dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; 

m. Mengevaluasi hasil program kerja; 
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n. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan 

o. 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. 

Bidang Pengembangan dan Promosi  

Pasal 208 

Bidang Pengembangan dan Promosi, terdiri dari: 

a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata; 

b. Seksi Media, Informasi dan Promosi Pariwisata; dan 

c. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata; 

Pasal 209 

1) Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan 

Promosi. 

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

Bidang Pengembangan dan Promosi, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang; 

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 

c. Mengkoordinasikan para kepala seksi; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan; 

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan ; 

f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengkajian dan pengembangan 

pariwisata; 

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana promosi pariwisata; 

h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan objek wisata; 

i. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan 
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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. 

 

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata 

Pasal 210 

1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi. dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala 

Bidang. 

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

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Pariwisata, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 

b. Menyusun rencana pengkajian dan pengembangan produk pariwisata; 

c. Melakukan pengkajian dan pengembangan pembangunan produk 

pariwisata; 

d. Melakukan pengkajian dan pengembangan pengelolaan objek wisata; 

e. Memonitoring dan mengevaluasi pengkajian dan pengembangan 

pengelolaan objek wisata; 

f. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan; 

h. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

j. 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. 

Seksi Media, Informasi dan Promosi Pariwisata  

Pasal 211 

1) Seksi Media, Informasi dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas 

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

Bidang. 

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

Seksi Media, Informasi dan Promosi Pariwisata, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 

b. Menyusun rencana promosi pariwisata; 

c. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pengembangan 

promosi pariwisata; 

d. Melaksanakan promosi dan pengembangan pasar; 

e. Membangun kemitraan dengan institusi/ lembaga kepariwisataan yang 

berkaitan dengan urusan media, informasi dan promosi pariwisata baik 

dalam maupun luar negeri; 

f. Mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan promosi 

pariwisata; 

g. Memonitoring dan mengevaluasib pelaksanaan menyebarluaskan bahan 

promosi pariwisata; 

h. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

i. Menilai prestasi kerja bawahan; 

j. Melaksanakan sistim pengndalian intern; 

k. Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

l. 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 

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata  

Pasal 212 

1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

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

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, mempunyai fungsi: 
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a. Menyusun rencana dan program kerja seksi; 

b. Menyusun rencana promosi pariwisata; 

c. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pemasaran dan 

penyuluhan pariwisata; 

d. Melaksanakan pemasaran dan penyuluhan pariwisata; 

e. Membangun kemitraan dengan institusi/ lembaga kepariwisataan yang 

berkaitan dengan urusan pemasaran dan penyuluhan pariwisata; 

f. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

g. Menilai prestasi kerja bawahan; 

h. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

i. Melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada kepala bidang; dan 

j. 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 

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata 

Pasal 213 

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata, terdiri dari: 

a. Seksi Pengelolaan Objek Wisata Sejarah, Alam dan Buatan; 

b. Seksi Pengelolaan Wisata Seni dan Budaya; dan 

c. Seksi Usaha Sarana dan Prasarana. 

Pasal 214 

1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang 

Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata. 

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

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang; 



27 

 

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 

c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkungan Bidang 

Pengelolaan dan Pengendalian Pariwisata; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan; 

e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan 

bawahan; 

f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan dan 

pengendalian pariwisata; 

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan objek wisata 

sejarah, alam, buatan dan seni budaya; 

h. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan 

j. 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. 

Seksi Pengelolaan Objek Wisata Sejarah, Alam dan Buatan 

Pasal 215 

1) Seksi Pengelolaan Objek Wisata Sejarah, Alam dan Buatan mempunyai 

tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi. 

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

Seksi Pengelolaan Objek Wisata Sejarah, Alam dan Buatan, mempunyai 

fungsi: 

a. Menyusun rencana program kerja seksi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan; 

d. Menyusun rencana pengelolaan objek wisata sejarah, alam dan buatan; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa pengelolaan 

objek wisata sejarah, alam dan buatan; 
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f. Merencanakan dan menyusun strategi pemasaran objek wisata sejarah, 

alam dan buatan; 

g. Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen 

masyarakat tentang pengelolaan objek wisata sejarah, alam dan 

buatan; 

h. Merencanakan dan menyusun strategi pengelolaan objek wisata 

sejarah, alam dan buatan berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan 

tekhnoligi. 

i. Melaksanakan system pengendalian intern; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

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. 

Seksi Pengelolaan Objek Wisata Seni dan Budaya 

Pasal 216 

1) Seksi Pengelolaan Wisata Seni dan Budaya mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

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

Seksi Pengelolaan Wisata Seni dan Budaya,mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana program kerja seksi; 

b. Menyusun rencana pengelolaan objek wisata seni dan budaya; 

c. Mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa pengelolaan 

objek seni dan budaya; 

d. Merencanakan dan menyusun strategi pemasaran objek wisata s seni 

dan budaya; 

e. Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen masyarakat 

tentang pengelolaan objek wisata seni dan budaya; 
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f. Merencanakan dan menyusun strategi pengelolaan objek wisata seni dan 

budaya berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan tekhnoligi; 

g. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan objek 

wisata seni dan budaya; 

h. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

i. Menilai prestasi kerja bawahan; 

j. Melaksanakan system pengendalian intern; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

l. 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; 

Seksi Usaha Sarana Prasarana  

Pasal 217 

1) Seksi Usaha Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi. 

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

Seksi Usaha Sarana Prasarana, mempunyai fungsi: 

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 usaha kepariwisataan; 

d. Melaksanakan proses tidakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

f. Menilai prestasi kerja bawahan; 
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g. Melaksanakan sistem pengendalian intern; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

i. 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. 

Bidang Olahraga  

Pasal 218 

Bidang Olahraga, terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan Olahraga; 

b. Seksi Profesionalisme dan Pengembangan; dan 

c. Seksi Kemitraan Kelembaga Olahraga; 

Pasal 219 

1) Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi 

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan 

pelaksanaan tugas Bidang Olahraga. 

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

Bidang Olahraga, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang; 

b. Mengkoordinasikan program kerja masing - masing seksi; 

c. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan; 

e. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan 

bawahan; 

f. Menyusun rencana program pelaksanaan pembinaan olahraga; 

g. Menyususn rencana program pengkajian dan pengembangan olahraga; 

h. Menyusun rencana program kemitraan dengan institusi / lembaga 

olahraga; 
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i. Menyusun kebijakan tekhnis, standar, kriteria, dan pedoman serta 

pemberian bimbingan strategis pembinaan, pengkajian, pengembangan 

dan kemitraan keolahragaan; 

j. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan 

l. 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. 

Seksi Pembinaan Olahraga  

Pasal 220 

1) Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, 

memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi. 

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

Seksi Pembinaan Olahraga, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan; 

d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

e. Melakukan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan 

dan olahraga; 

f. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan olahraga; 

g. Melakukan penyusunan profil pembinaan olahraga; 

h. Melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlit dalam rangka 

pembibitan; 

i. Memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, pelajar dan mahasiswa; 

j. Melakukan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga; 

k. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 
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l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

m. 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. 

Seksi Profesionalitas dan Pengembangan Olahraga 

Pasal 221 

1) Seksi Profesionalisme dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, 

mengevaluasi. 

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

Seksi Profesionalisme dan Pengembangan, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan; 

d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan. 

e. Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan tekhnis kegiatan 

pembinaan olahraga; 

f. Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan tekhnis kegiatan 

kemitraan lembaga olahraga; 

g. Penyiapan bahan - bahan perumusan kebijakan olahrga; 

h. Melakukan penyusunan kebijakan tekhnis, standar, kriteria, dan 

pedoman serta pemberian bimbingan strategis profesionalitas dan 

pengembangan keolahragaan; 

i. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan; 

j. Mengadakan sistem pengendalian intern; 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 
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l. 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. 

Seksi Kemitraan Kelembaga Olahraga  

Pasal 222 

1) Seksi Kemitraan Kelembaga Olahraga mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi. 

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

Seksi Kemitraan Kelembaga Olahraga, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan; 

d. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai kerjasama dengan 

institusi/ lembaga olahraga; 

e. Melaksanakan dan menyusun kerjasama dengan institusi/ lembaga 

olahraga; 

f. Melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan 

institusi/ lembaga olahraga; 

g. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

i. 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 

Bidang Sarana dan Prasarana  

Pasal 223 

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 

a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan 
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b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga. 

 

 

Pasal 224 

1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan 

Prasarana. 

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

Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang; 

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 

c. Mengkoordinasikan para kepala seksi; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan; 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep perumusan rancangan 

kebijakan tekhnis tentang pengadaan, pengendalian mutu, 

pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pariwisata, 

olahraga dan kepemudaan; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pengadaan dan 

perawatan / pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, , 

kepemudaan dan olahraga; 

g. Melaksanakan pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan 

sarana dan prasarana pariwisata, kepemudaan dan olahraga;. 

h. Merencanakan dan menyusun strategi pengelolaan sarana dan 

prasarana berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan tekhnologi; 

i. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan 



35 

 

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. 

 

 

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata  

Pasal 225 

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, 

mengevaluasi. 

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

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi: 

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; dan 

j. 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. 

Seksi Sarana dan Prasarana Pemudaan dan Olahraga 
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Pasal 226 

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemudaan dan Olahraga mempunyai tugas 

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyedia, 

mengatur, mengevaluasi. 

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

Sarana dan Prasarana Pemudaan dan Olahraga, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

c. Menilai prestasi kerja bawahan; 

d. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan parsarana pemuda dan 

olahraga; 

e. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pembangunan, 

pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda 

dan olahraga; 

f. Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk tekhnis tentang 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana pemuda dan olahraga; 

g. Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana kepemudaan berbasis media, ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi. 

h. Melaksanakan sistim pengendalian intern; 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

j. 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 

Bidang Kepemudaan  

Pasal 227 

Bidang Kepemudaan terdiri atas: 

a. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda; dan 

b. Seksi Kemitraan Kelembaga Kepemudaan. 
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Pasal 228 

1) Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, 

penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, 

program dan kegiatan Bidang Kepemudaan. 

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

Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 

pengembangan kegiatan kepemudaan; 

b. Penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi 

pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan 

pemuda, lembaga kepemudan dan kemitraan; 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi 

pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan 

pemuda, dan lembaga kepemudaan dan kemitraan; 

d. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kepemudaan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

f. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

g. Membuat konsep, mengkoreksi, memaraf dan menandatangani naskah 

divas; 

h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

i. Merumuskan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas tentang 

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan; 



38 

 

j. Melaksanakan kebijakan teknis bidang kepemudaan; 

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan 

kepemudaan; 

l. Menyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

m. 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. 

Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda  

Pasal 229 

1) Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melakukan 

pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan 

produktivitas dan kreativitas. 

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

Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda, mempunyai fungsi: 

a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan 

Kreativitas Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan lancar; 

c. Memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 

d. Menyusun konsep, mengkoreksi, memaraf dan menandatangani 

naskah dinas; 

e. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan 

pemberdayaan, produktivitas dan kreativitas pemuda; 
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f. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan 

produktivitas dan kreativitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, dan internasional; 

g. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, kreativitas dan 

kewirausahaan pemuda; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi 

kreativitas dan kewirausahaan pemuda; 

i. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka 

pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda; 

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan 

Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

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. 

Seksi Kemitraan Kelembaga Kepemudaan  

Pasal 230 

1) Seksi Kemitraan Kelembaga Kepemudaan mempunyai tugas melakukan 

pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan 

kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan, dan kemitraan. 

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

Seksi Kemitraan Kelembaga Kepemudaan, mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Kelembaga Kepemudaan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan lancar; 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan; 
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d. Membuat konsep, mengkoreksi, memaraf dan menandatangani naskah 

dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas 

kepeloporan pemudan dalam pembangunan. 

g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan 

peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan. 

h. Menyusun desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga 

kepemudaan dan potensi pemuda; 

i. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan 

stakeholder kepemudaan; 

2.9.3 Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak tersaji pada Gambar 2.1. 
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