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BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dahulunya

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2009 bernama

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan

tentang penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Daerah

Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi

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

berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatur uraian tugas Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Provinsi Riau yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Riau

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

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Pada tahun 2017 Pemerintah

Provinsi Riau membentuk nama  baru yaitu “Dinas Pariwisata Provinsi Riau.”

B. Visi dan Misi

1. Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Visi merupakan pernyataan dari cara pandang jauh kedepan tentang kemana

pembangunan kepariwisataan akan diarahkan dan target apa yang akan dicapai.

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 mengacu pada Visi

Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, yaitu :
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”TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI DAERAH TUJUAN

WISATA YANG BERDAYA SAING,  DIDUKUNG OLEH BUDAYA

MELAYU DAN EKONOMI KREATIF UNTUK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT”

2. Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi

yang akan diemban dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi

Riauadalah :

1. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang pariwisata yang

didukung oleh sarana dan prasarana, serta penguasaan terhadap teknologi;

3. Mendorong peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja melalui

fasilitasi pengembangan usaha dan peningkatan jejaring, serta penghargaan

terhadap hak kekayaan intelektual dan prestasi  di bidang pariwisata dan

ekonomi kreatif;

4. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (stakeholders), dan

meningkatkan kerjasama  dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan

pariwisata daerah;

5. Melaksanakan beberapa kebijakan khusus di bidang pariwisata dalam rangka

pengembangan desa-desa wisata, event-event pariwisata daerah, serta

mewujudkan provinsi riau sebagai destinasi wisata syariah, dan mewujudkan



77

kota pekanbaru sebagai destinasi wisata meeting, incentive, conference dan

exhibhition (mice).

C. Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi

Riau adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif menyelenggarakan  fungsi :

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 dan Jabatan

Fungsional di lingkungan dinas;

4) menyelenggarakantugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan

fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi :pengkoordinasian perumusan kebijakan pada

subbagian yang dibawahinya dan pengkoordinasian pelaksanaan perumusan

kebijakan pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
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1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada

subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;

2) menyelenggarakantugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan

fungsinya.

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian yang dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, antara lain:

b.1.  SubbagianPerencanaan Program, mempunyai tugas :

a) menyiapkan dan memfasilitasi perencanaan penyusunan program

kepariwisataan bersama bidang-bidang di Dinas Pariwisata;

b) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi

Subbagian Perencanaan Program;

c) mengumpulkan dan mengkoordinasikan laporan perkembangan

penyelenggaraan program dan kegiatan dari seluruh bidang;

b.2.Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Subbagian

Keuangan dan Perlengkapan;

b) menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan

pertimbangan kepada Sekretaris  dalam rangka pengambilan keputusan;

c) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan urusan Subbagian

Keuangan dan Perlengkapan;
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b.3.  Subbagian Umum, mempunyai tugas:

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Subbagian

Umum;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab subbagian

dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan

kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Subbagian Umum;

c. Bidang Bina Wisata

Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai fungsi :

1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang

dibawahinya;

2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang

dibawahinya;

3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;

Untuk menjalankan tugas ini Kepala Bidang dibantu oleh sebagai

berikut:

c.1.SeksiPariwisata mempunyai tugas :

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi

Pariwisata;
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b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan

memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf

dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Pariwisata;

c.2. Seksi Usaha Pariwisata, memiliki tugas :

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi

Usaha Pariwisata;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan

memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf

dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Usaha Pariwisata;

c.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata memiliki tugas :

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan

memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf

dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Pariwisata;
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d. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang ini mempunyai fungsi :

d.2. Seksi Sarana Promosi

Kepala Seksi ini bertugas :

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi

Sarana Promosi;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan

memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf

dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Sarana Promosi;

d.3. Seksi Promosi

Kepala Seksi ini bertugas :

a) menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi

Promosi;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan

memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf

dalam rangka optimalisasi tugas;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Promosi;

e. Bidang Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang ini menyelenggarakan fungsi :



82

1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang

dibawahinya;

2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang

dibawahinya;

3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;

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

yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi

Kreatif, yaitu :

e.1.SeksiEkonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Kepala Seksi ini bertugas:

a) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Ekonomi

Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

b) menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan

budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;

c) menfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di

Provinsi Riau;

e.2.SeksiEkonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan    Iptek.

Kepala Seksi ini bertugas:

a) mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Ekonomi

Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;

b) menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain

dan IPTEK Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;



83

c) menfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan

IPTEK di Provinsi Riau;

e.3. Seksi Kerjasama/Fasilitasi

Kepala Seksi ini bertugas:

a) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian

dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan

kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

b) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi

Kerjasama/Fasilitasi;

c) menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan

pertimbangan kepada Kepala Bidang  dalam rangka pengambilan keputusan;

f. Kepala UPT Bandar Serai

Kepala UPT ini menyelenggarakan fungsi :

1) pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang

dibawahinya;

2) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang

dibawahinya;

3) pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;

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

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bandar Serai,

yaitu :
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f.1.SeksiTata Usaha

Kepala Seksi ini bertugas :

a) merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan surat

menyurat,urusan rumah tangga,kehumasan dan kearsipan;

b) merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

c) merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pengelolaan

administrasi keuangan;

f.2. Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi ini bertugas :

a) merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana seperti peralatan dan

perlengkapannya;

b) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Bandar Serai;

c) melakukan koordinasi dengan stakeholder;

f.3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

Kepala Seksi ini bertugas :

a) merencanakan,melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dan

pengembangan UPT;

b) menerbitkan buletin seni;

c) melaksanakan promosi UPT Bandar Serai;

d) melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam rangka pengisian

kegi
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D.  Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau  dapat dilihat pada bagan

berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2017
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