
 33 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak  

1. Profil Kabupaten Siak 

a. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km2 

atau 9,74 % dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah 

terluas ke-6 Kabupaten/ kota di Provinsi Riau dengan pusat 

administrasi di kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak 

sampai tahun 2014 memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 9 

kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat. 
44

 

Secara administratif  batas wilayah Kabupaten Siak adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan 

meranti; 

2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan 

Kota Pekanbaru 

3) Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan 

Kabupaten Kepulauan meranti; 

4) Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
45

 

b. Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1 

16’30’’LU-0 20’49’’LU dan 100 54’21’’BT-102 14’59’’BT, yang 

sebagian besarnya terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan 

sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten 

Siak sebagian besar terdiri dari datraan dan sebagian kecil terdiri dari 

perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran 
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mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perukitan 

rendah terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat 

laut sampai tenggara. 
46

 

c. Topografi 

Kabupaten siak terdiri dari satuan daratan rendah dan satuan 

perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, 

dengan ketinggian 0-50 meter dari permukaaan laut, meliputi dataran 

banajir sungai dan raawa serta terbentuk endapan permukaan. 

Kemiringan lereng sekitar 0-3 atau bisa dikatakan hamper datar. 

Sedangkansatuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 

meter dari daerah sekitranya dengan kemiringan 3-15.
47

 

d. Geologi 

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang 

tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai 

bergelombang. Batuan induk didominasi oleh batuan lempung, silica, 

batu pasir dan batu lapis.Formasi ini terdapat di daerah Minas. 

e. Klimatologi 

Berdasarkan letak astronimis, seluruuh Kabupaten Siak bila 

dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, 

sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis dengan 

suhu udara berkisar antara 25 C sampai dengan 32 C dan kelembaban 

udara 88,9% perbulan. 

f. Sejarah Kabupaten Siak 

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh 

Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja 

Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan 

pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama 

sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. 

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan 
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Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang 

ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun 

daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh 

Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil 

laut.
48

 

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan 

Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang 

bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke 

Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik 

dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. 

Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk 

Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.
49

 

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik 

berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor 

tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang 

merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut 

Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa 

bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan 

kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya 

masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan 

diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan 

seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak 

Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. 

Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.
50

 

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota 

Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan 

Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan 

Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-

1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan 
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akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan 

Siak terakhir.
51

 

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief 

Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-

1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana 

ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada 

tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak 

mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula 

beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. 

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil 

dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim 

dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 

dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan 

terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan 

Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan 

Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di 

Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui 

Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia 

sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh 

Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim 

di Jakarta.Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di 

Rumbai pada tahun 1968. 

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri 

Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku 

Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar 

Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional 

Republik Indonesia.Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah 

Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu 

Mesjid Syahabuddin. 
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Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini 

merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis 

yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada 

tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak 

Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.
52

 

2. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

 

Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak merupakan satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang bergerak di bidang tugas di bidsariwisata 

dan mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Siak dalam 

melaksanakan tugas di bidang Pariwisata di Kabupaten Siak kawasan kator 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak beralamat di Jl. Sri Kembayat 

Kecamatan Mempura. 

3. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

a. Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 adalah 

Visi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : “TERWUJUDNYA 

KABUPATEN SIAK YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM 

LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN 
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BERBUDAYA MELAYU SERTA MENJADIKAN KABUPATEN 

SIAK SEBAGAI TUJUAN PARIWISATA DI SUMATERA” 

b. Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 

1) Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata yang 

berdaya saing, menarik dan bernilai jual tinggi; 

2) Meningkatkan dan mengupayakan pemasaran pariwisata di tingkat 

Nasional maupun Internasional secara berkelanjutan; 

3) Membangun dan meningkatkan SDM Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang berkompeten dan berdaya saing; 

4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kabupaten Siak 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Siak Tahun 2016 tentang 

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

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. 

a. Kepala Dinas  

1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada 

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

fungsional di lingkungan dinas; 

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 (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas; dan 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Bagian Sekretariat 

1) Penyusunan rancangan kebijakan dinas; 

2) Pengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 
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3) Penyusunan program dan melaporkan pengelolaan system 

informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; 

4) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian 

administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, 

kerumahtanggaan dan kelembagaan; 

5) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; 

6) Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; 

7) Pengoordinasikan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) 

kegiatan dinas; 

8) Penyusunan profil pendidikan dan kebudayaan; 

9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan 

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

2) Melakukan kegiatan surat menyurat; 

3) Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi; 

4) Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik 

negara; 

5) Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi; 

6) Mengelola administrasi asset daerah di lingkup tugasnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

7) Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan 

fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; 

8) Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, 

LP2P/LHKPN/LHKASN; 

9) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 
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10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian 

Perencanaan; 

2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; 

3) Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya; 

4) Menyusun rencana perjalanan dinas; 

5) Mengendalikan rencana tahunan; 

6) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 

7) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut 

ketentuan yang berlaku; 

8) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan; 

9) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan 

penyajian data statistik serta informasi; 

10) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra); 

11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; 

12) Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP); 

13) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA; 

14) Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan 

program dan kegiatan; 

15) 15). Mengevaluasi hasil program kerja; 

16) Membuat laporan hasil kegiatan; 

17) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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e. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

1) Membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan; 

2) Membuat daftar usulan kegiatan; 

3) Membuat daftar gaji dan melakukan penggajian; 

4) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 

umum; 

6) Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu 

pemegang kas; 

8) Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP 

gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran 

dengan keputusan Bupati; 

9) Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; 

10) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas 

kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna 

Anggaran; 

11) Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran 

kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; 

12) Mengevaluasi hasil program kerja; 

13) Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan 

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); 

14) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja 

bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 

15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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f. Bidang Destinasi Industri Pariwisata 

1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang; 

2) Pengoordinasian program kerja masing-masing seksi; 

3) Pengoordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Destinasi 

dan Industri Pariwisata; 

4) Penilaian prestasi kerja bawahan; 

5) Pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; 

6) Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program 

Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan 

Industri Pariwisata; 

7) Pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan daya tarik 

wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata; 

8) Pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan 

pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata; 

9) Pelaksanaan pengendalian intern; dan 

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana program kerja seksi; 

2) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3) Menilai prestasi kerja bawahan; 

4) Menyusun rencana pengelolaan daya tarik wisata; 

5) Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi daya tarik 

wisataz 

6) Melaksanakan pembinaan tekhnis tentang pengelolaan daya tarik 

wisata; 

7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan pengelolaan 

daya tarik wisata; 

8) Melakukan pemutakhiran dan inventarisasi daftar usaha pariwista; 
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9) Menyusun bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan dengan 

stakeholder pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan 

penetapan TDUP; 

10) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tekhnis penerapan 

standarisasi dan TDUP; 

11) Melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar 

asifikasi/reklasifikasi usaha pariwisata; 

12) Melaksanakan proses tindakan hokum terhadap pelanggaran-

pelanggaran usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi dan Destinasi 

Pariwisata mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana program kerja seksi; 

2) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3) Menilai prestasi kerja bawahan; 

4) Menyusun rencana pengelolaan kawasan strategi dan destinasi 

pariwisata; 

5) Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi kawasan 

strategi dan destinasi pariwisata; 

6) Menyusun rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi 

pariwisata; 

7) Melaksanakan senergitas pengembangan kawasan strategi dan 

destinasi pariwisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata 

lainnya dan instansi terkait; 

8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

kawasan strategi dan destinasi pariwisata; 
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9) Melaksanakan system pengendalian intern; 

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

11) 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. 

i. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas ; 

1) Menyusun rencana kegiatan seksi; 

2) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3) Menilai prestasi kerja bawahan; 

4) Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata; 

5) Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana pariwisata; 

6) Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana pariwisata; 

7) Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi; 

8) Melaksanakan system pengendalian intern; 

9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

j. Bidang Pemasaran Pariwisata 

1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang; 

2) 2). Pengoordinasian program kerja masing-masing seksi; 

3) Pengoordinasian para kepala seksi di lingkungan bidang pemasaran 

pariwisata; 

4) Penilaian prestasi kerja bawahan; 
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5) Pemberian petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan; 

6) Pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan 

pengendalian pariwisata; 

7) Pengoordinasian penyusunan rencana pemasaran pariwisata; 

8) Pelaksanaan system pengendalian intern; 

9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan 

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

k. Kepala Seksi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran 

Pariwisata mempunyai tugas : 

1) Menyusun rencana program kerja seksi; 

2) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3) Menilai prestasi kerja bawahan; 

4) Menyusun rencana strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata; 

5) Mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa strategi dan 

komunikasi pemasaran pariwisata; 

6) Merencanakan dan menyusun strategi dan komunikasi pemasaran 

pariwisata; 

7) Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen 

masyarakat tentang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata; 

8) Merencanakan dan menyusun strategi dan komunikasi pemasaran 

pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi; 

9) Mengumpulkan dan mengelola data dan analisis data pasar 

pemasaran pariwisata; 

10) Merencanakan dan menyusun strategi analisis data pasar 

pemasaran pariwisata; 

11) Merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen 

masyarakat tentang analisis data pasar pemasaran pariwisata; 
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12) Merencanakan dan menyusun strategi analisis data pasar 

pemasaran pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi; 

13) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan analisis 

data pasar pemasaran pariwisata; 

14) Melaksanakan system pengendalian intern; 

15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

l. Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar 

Negeri mempunai tugas : 

1) 1).Menyusun rencana kegiatan seksi; 

2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban 

usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3) Melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk 

asifikasi/reklasifikasi pengembangan pemasaran pariwisata dalam 

dan luar negeri; 

4) Melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar 

negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

5) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

6) Menilai prestasi kerja bawahan; 

7) Melaksanakan system pengendalian intern; 

8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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m. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

1) Pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada seksi 

yang dibawahinya; 

2) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan tekhnis 

seksi yang dibawahinya; 

3) Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan tekhnis pada seksi 

yang dibawahinya; 

4) Pengumpulan data dan informasi tentang pengembangan sumber 

daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Siak; 

5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi 

di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi 

kreatif; 

6) Pelaksanaan pembinaan tekhnis kepada kabupaten dalam rangka 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

8) Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 

9) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-

ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di 

kabupaten/kota; 

10) Pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra 

kreatif; 

11) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf dan industry 

kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun 

peningkatan sumber daya manusia; 

12) Pelaksanaan analisa pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan 

pasar pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 



48 

 

13) Pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); 

14) Pengumpulan hasil-hasil karya di bidang pengembangan sumber 

daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan industry kreatif sebagai 

sumber ide kreatif di masa yang akan dating; 

15) Penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan pekerjaan bidang; 

16) Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang pengembangan sumber daya 

pariwisata dan ekonomi kreatif; dan 

17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

n. Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai 

tugas : 

1) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan 

budaya, yaitu pengembangan pasar seni dan barang antik, 

kerajinan, musik, seni pertunjukan, film, video dan fotografi serta 

kuliner; 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk 

dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas; 

3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab 

seksi riset, edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan 

budaya; 

4) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan 

dan pertimbangan kepada kepala bidang dalam rangka 

pengambilan keputusan; 
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5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

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

lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi riset, 

edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya; 

6) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan seksi riset, 

edukasi, pengembangan industri berbasis seni dan budaya; 

7) Menyusun kebijakan pengembangan riset, edukasi, pengembangan 

industri berbasis seni dan budaya provinsi Riau dengan mengacu 

pada kebijakan nasional; 

8) Memfasilitasi pengembangan riset, edukasi, pengembangan 

industri berbasis seni dan budaya di Kabupaten Siak; dan 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

o. Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan 

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas : 

1) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup 

seksi pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan 

iptek, yang meliputi periklanan, arsitektur, desain, fashion (mode), 

permainan interaktif, penerbitan dan percetakan, layanan komputer 

dan piranti lunak, radio dan televisi serta riset dan pengembangan; 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk 

dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas; 

3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab 

seksi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif 

berbasis media, desain dan IPTEK; 
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4) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan 

dan pertimbangan kepada kepala bidang dalam rangka 

pengambilan keputusan; 

5) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

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

lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi 

pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis 

media, desain dan IPTEK; 

6) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan seksi 

pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis 

media, desain dan IPTEK; 

7) Menyusun kebijakan pengembangan SDM kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak 

dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau; 

8) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

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

lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi seksi hubungan 

kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 

9) Melaksanakan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, 

lembaga penelitian, lembaga pembiayaan komunitas pelaku 

maupun maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait 

dengan industry, baik nasional maupun internasional; 

10) Memfasilitasi pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi 

kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan 

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
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p. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 

1) Menyusun rencana kegiatan seksi; 

2) Memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3) Menilai prestasi kerja bawahan; 

4) Menyusun rencana kerja seksi penunjang sarana dan prasarana 

ekonomi kreatif; 

5) Mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan penunjang 

sarana dan prasarana ekonomi kreatif; 

6) Menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang 

pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan penunjang 

sarana dan prasarana ekonomi kreatif; 

7) Melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi; 

8) Melaksanakan sistem pengendalian intern; 

9) Melaporkan hasil pelaksnaan tugas kepada kepala bidang; dan 

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas 

dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

q. Unit Pelaksana Teknis 

1) Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan 

2) Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 
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5. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


