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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN KAMPAR 

A. Sejarah Singkat 

 Kabupaten Kampar merupakan tempat yang penuh dengan berbagai obyek 

wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata ini sebagai bagian integral dari 

pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata Kabupaten Kampar sangat 

besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang 

memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha 

pariwisata. 

 Kabupaten Kampar juga merupakan negeri yang agamis yang sudah 

membudaya dengan karakter yang terbuka, toleran dan moderat merupakan hal 

yang wajar untuk merumuskan visi daerah dengan menempatkan masalah moral 

dan akhlak sebagai jiwa dan roh / spirit yang mengarah pembangunan daerah ini 

kedepannya. 

 Upaya terwujudnya penyelenggaran tersebut maka berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dibentuklah Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

 Selanjutnya melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) Nomor, 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar berkewajiban menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) untuk mengukur kinerja dinas sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas guna dijadikan evaluasi oleh atasan. Dengan memperhitungkan 

potensi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada atau mungkin timbul. 

Rencana Strategi mengandung Visi, Misi Tujuan dan Sasaran , cara pencapaian 

sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan 
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memperhitungkan perkembangan di masa depan dalam menunjang peningkatan 

dan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kampar.
42

 

 

B. Visi 

 Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambaran 

citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa 

depan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar secara konsisten, 

realistis, produktif serta kreatif dalam melaksanakan program. Visi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengacu pada Visi Kabupaten 

Kampar, RPJP, RPJM serta Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebelumnya. 

Adapun Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai 

berikut : 

“Menjadi institusi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wisata dan 

prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang 

berbudaya dan agamis” 

 

C. Misi 

 Untuk merealisasikan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar seperti tersebut di atas, dikembangkan misi organisasi yang harus 

dipahami oleh seluruh stakeholder’s, karena menjadi tanggung jawab bersama 

segenap komponen sesuai dengan proporsinya. Misi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Sumbert Daya Manusia yang professional dalam bidang 

pariwisata dan kebudayaan. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran serta stakeholder dalam 

pengembangan pariwisata dan kebudayaan. 

c. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang 

pariwisata dan kebudayaan. 
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D. KedudukanDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

 

1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Pariwisata 

dan bidang Kebudayaan 

b. Dinas sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan. 

2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pariwisata dan Kebudayaan. 

3) Pelaksana administrasi bidang Pariwisata dan Kebudayaan. 

4) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya.  
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E. BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR 
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F. Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

1. Kepala Dinas 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah 

Kabupaten di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi 

yang menjadi kewenangan, tugas dekosentrasi dan pembantuan serta tugas 

lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkab 

peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

2. Sekretaris 

 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat 

menyurat, perlengkapan rumah tangga, destinasi keuangan, perencanaan serta 

memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana 

teknis dinas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan 

memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, 

kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, 

sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai, pengembangan pegawai, mutasim promosi dan tata usaha 

kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

4. Kasubbag Keuangan 

 Kasubbag keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan 

anggaran, verifikasi, dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi 

keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 
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5. Kasubbag Perencanaan 

 Kasubbag perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, penganalisaan, monitoring penyiapan dan penyajian bahan 

koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta 

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan program 

kegiatan. 

6. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata 

 Kepala bidang pengembangan destinasi wisata mempunyai tugas 

melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, 

dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan seumber daya wisata, 

alam dan budaya. 

7. Kepala Bidang Pemasaran Wisata 

 Kepala bidang pemasaran wisata mempunyai tugas mempersiapkan 

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

pengembangan promosi pariwisata, epngadaan sarana promosi pariwisata dan 

pemasaran pariwisata. 

8. Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata 

 Kepala seksi objek daya tarik wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan 

koordinasi dengan Kecamatan untuk standarisasi, kriteria, prosedur, dan 

bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). 

9. Kepala Seksi Promosi Wisata 

 Kepala seksi objek daya tarik wisata mempunyai tugas mempersiapkan 

pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar 

negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar 

pariwisata. 

10. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kecamatan serta pelaku 

usaha pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, prosedur dan 

pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta. 
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11. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata, dan Hubungan Antar Lembaga 

 Kepala seksi ini mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan 

mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan 

pengembangan pariwisata dan bahan koordinasi promosi dan pemasaran, 

pengkajian, analisis dan merumuskan strategi pemasaran dalam 

pengembangan pariwisata. 

12. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 

 Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas 

perumusan standar kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, 

desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya 

alam, manusia, dan budaya. 

13. Kepala Bidang Kebudayaan 

 Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas 

membantu pimpinan dalam kegiatan kebudayaan di lingkungan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

14. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerjasama/Fasilitasi 

 Kepala seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standra, 

norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

industri kerjasama/fasilitasi. 

15. Kepala Bidang Kebudayaan 

 Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam 

kegiatan kebudayaan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar. 

16. Kepala Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya 

 Kepala seksi ini mempunyai tugas membantu pimpinan dalam kegiatan 

sejarah dan konservasi budaya. 

17. Kepala Seksi Bina Organisasi Budaya 

 Kepala seksi ini mempunyai tugas membantu pimpinan dalam kegiatan 

bina organisasi budaya. 


