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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN E-OFFICE PADA DINAS KEBUDAYAAN 

PROVINSI RIAU 

Oleh: 

LUVITA FEBIOLA ADABIYAH 

NIM. 11675201457 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan e-office pada Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau, serta apa saja yang menjadi kendala bagi Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau dalam penerapan e-office. Untuk menjawab penelitian 

ini, penulis menggunakan alat ukur sebagai indikator yang di ambil dari Peraturan 

Gubernur Provinsi Riau No. 56 Tahun 2016 yang mana indikatornya terdiri dari 

:Organisasi, Komunikasi dan Spesifikasi, dan Unsur Pendukung e-office. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini 

adalah 5 responden sebagai Key Informan yang di anggap paling tahu dan ikut 

berpartipasi dalam menunjang kelancaran penerapan e-office dalam meningkatkan 

kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-office dalam meningkatkan 

kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau belum sepenuhnya 

optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi Dinas itu 

sendiri dan juga pegawai yang kurang memanfaatkan e-office dengan baik. 

Kata Kunci :Penerapan, E-Office, Kinerja, Pegawai, Dinas Kebudayaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah mempunyai  dampak yang sangat besar dalam 

berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain 

sebagainya termasuk aspek hukum. Sebagaimana negara-negara berkembang 

lain di dunia, Indonesia juga tidak mampu menutup diri dari perkembangan 

yang terjadi. Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan suatu 

keharusan jika dikaitkan dengan perkembangan dan tuntutan kontemporer 

seperti globalisasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tetang 

Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu jawaban atas tuntutan arus 

global. Undang-Undang ini mendorong terciptanya  good governance.  

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara fundamental 

mengalami perubahan menuju pada sistem kepemerintahan yang demokratis, 

transparansi dan bercirikan good governance. Perubahan yang tengah dialami 

tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan masyarakat dapat kembali 

diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa 

dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Pemerintah 

harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi 

negara, pemerintah pusat/daerah serta masyarakat luas, agar terjalin suatu 

sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien serta 
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menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat terutama memberikan 

pelayanan dalam administrasi kependudukan. Untuk membantu berbagai 

pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai 

standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan 

baru. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Elektronik Government. Penerapan E-Government adalah untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis 

pengembangan E-Government, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi 

kebijakan tentang strategi pengembangan E-Government, dalam hal ini Inpres 

tersebut memberikan arahan penyusunan tentang rencana strategis E-

Government kepada seluruh instansi pemerintahan sesuai dengan konteks 

masingmasing dari lingkungan instansi tersebut.  

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dikatakan bahwa 

pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan 

efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem 

manajemen dan proses kerjadi lingkungan pemerintah dengan 

mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan birokrasi di 

Indonesia, yang mewajibkan setiap kegiatan perkantoran atau proses bisnis 

yang berlangsung harus berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga 



 3 

menyebabkan terjadinya perpindahan proses kegiatan kantor yang awalnya 

menggunakan sistem konvensional ke sistem baru yaitu sistem otomatisasi.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mensosialisasikan egovernment 

di lingkungan perkantoran yaitu dengan cara penerapan e-office (Dewandaru, 

2013). Perubahan di instansi pemerintah ditandai dengan sistem tradisional 

yang identik dengan paper based administration menuju electronic 

government. Banyaknya surat masuk dan surat keluar yang dikelola dan 

perlunya penyampaian surat kepada instansi lain dalam kegiatan 

korespondensi kedinasan menjadikan teknologi informasi sebagai media yang 

dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan surat dan 

pembuatan surat yang mudah dan cepat.  

E-office itu sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang 

bertujuan untuk menyederhanakan proses kegiatan perkantoran terutama 

dalam hal korespondensi kedinasan. Sebagai salah satu hasil perkembangan 

e-office tentunya akan membantu pegawai, baik di kantor, organisasi 

pemerintah, maupun swasta dan perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas mereka dengan baik dan tepat waktu. Sistem e-office sendiri 

selain untuk meminimalisasi penggunaan kertas, e-office juga bermanfaat 

untuk mempermudah penyimpanan data dan pengolahan data di dalam suatu 

kantor karena data tersebut menjadi terpusat (centralized) dengan bantuan 

data base, sehingga data yang sudah disimpan akan saling terhubung dan 

menjadi satu sehingga dapat memberikan informasi bagi kantor tersebut. 
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Selain data, tentunya penggunaan komputer bagi para pegawai juga 

sepenuhnya dibutuhkan demi terciptanya sisteme-office (Isnindaputra, 2014). 

Tabel 1.1 

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penggunaan E-Office 

 

Dimensi Sebelum E-Office 

(Paper-Based) 

Setelah E-Office 

(Paperless) 

Kecepatan Nota 

Dinas 
2‐4 Hari (tergantung 
pada lokasi kerja) 

15‐30 menit (nation‐wide 
coverage) 

Penomoran dan 

Penanggalan Surat 

Tidak Termonitor Actual Date (auditable) 

Coverage Terbatas hanya 

dilingkungan kantor 
Dapat diakses nation‐wide 

Kemudahan akses 

& manajemen 

dokumen 

Sulit, karena 

dokumen tersebar 

dan hanya dapat 

diakses pada jam 

kerja 

Mudah, dapat diakses via 

akses apapun ke network 

perusahaan kapan saja 

Budaya Kerja Terpisah-pisah sesuai 

unit masing-masing 

Satu kultural berbasis IT 

Ruang Arsip Membutuhkan ruang 

yang luas untuk arsip 

Kebutuhan ruang arsip 

relatif lebih kecil 

Sumber: (Prayudha, 2012) 

Penerapan e-Office ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran 

secara Elektronik (e-Office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, bisa 

dilihat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau harus menggunakan 

aplikasi perkantoran secara elektronik (e-Office) dalam penyelenggaraan 

administrasi perkantoran”.  Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik sudah melakukan pelatihan e-Office sebelum 

diedarkannya Surat Edaran Gubernur Riau terkait intruksi penerapan e-Office 

dalam mendistribusikan surat menyurat. Adapun daftar Organisasi Perangkat 
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Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang telah 

mengikuti pelatihan pengelolaan e-Office dan di intruksikan untuk 

mengimplementasi e-Office  ialah sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Daftar OPD yang telah Mengikuti Pelatihan dan  Menerapkan E-Office 

 

NO OPD NO OPD 

1 Biro Organisasi Setda Riau 24 Dinas Sosial 

2 Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

25 Dinas Pariwisata 

3 Biro Administrasi 

Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam 

26 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

4 Biro Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah 

27 Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

5 Biro Humas, Protokol dan 

Kerjasama 

28 Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM 

6 Biro Hukum Setda Riau 29 Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang 

7 Biro Administrasi 

Pembangunan, Pengadaan 

Barang dan Jasa 

30 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

8 Sekretariat DPRD Provinsi 

Riau 

31 Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

9 Satuan Polisi Pamong Praja 32 Dinas Ketahanan Pangan 

10 Rumah Sakit Petala Bumi 33 Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga 

11 Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru 

34 Dinas Pendidikan 

12 Rumah Sakit Umum Daerah 

Arifin Achmad 

35 Dinas Perindustrian 

13 Inspektorat Daerah Provinsi 

Riau 

36 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

14 Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah 

37 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa 

15 Badan Pendapatan Daerah 38 Dinas Kesehatan 

16 Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

39 Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

17 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

40 Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura & Perkebunan 

18 Badan Kepegawaian Daerah 41 Dinas Perhubungan 
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19 Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

42 Dinas Perhubungan 

20 Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

43 Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

21 Badan Penghubung 44 Dinas Kependudukan 

Pencatatan Sipil Kota 

Pekanbaru 

22 Badan Penelitian dan 

Pengembangan 

45 Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

23 Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistik 

46 Dinas Kebudayaan Provinsi 

Riau 

Sumber: Diskominfotik Provinsi Riau, 2019 

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing OPD di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau sudah mengikuti pelatihan pengelolaan e-Office 

dan sudah menerapkannya. Namun tidak semua OPD sudah mengunakan E-

Office secara maksimal dalam hal pengadministrasian, termasuk diantaranya 

beberapa OPD yang mengikut pelatihan dan belum mengimplementasikan e-

Office ialah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.  

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah mengutus perwakilan untuk 

mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengeloaan e-Office. Selain itu, Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau diwakili Tenaga IT yang 

ditugaskan sudah melakukan sosialisi dan pelatihan khusus pegawai yang ada 

di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Hingga saat ini, Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau sudah menggunakan e-Office untuk pengadministrasian namun 

masih sering juga terjadi menggunakan sistem manual. Pemanfaatan 

teknologi informasi dalam mendukung kegiatan kantor belum bisa dilakukan 

secara maksimal karena kurangnya perhatian pegawai, kurangnya tenaga ahli, 
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dan aplikasi. Padahal teknologi informasi di lingkungan kantor akan 

berdampak pada efektivitas penerapan e-office.      

Tabel 1.3 

Administrasi Perkantoran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 

NO Administrasi Perkantoran 

yang Menggunakan E-Office 

 

1 E-Absen Pegawai 

2 Surat Masuk 

3 Surat Keluar 

4 Sasaran Kinerja Pegawai 

5 Surat Izin Pegawai 

6 Surat Cuti Pegawai 

7 Surat Perintah Tugas (SPT) 

8 Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Sumber: Dinas kebudayaan Provinsi Riau tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau sudah menerapkan administrasi perkatoran menggunakan E-

Office. Namun, penerapan e-office ini belum sepenuhnya optimal disebabkan 

sumber daya manusia (pegawai), belum keseluruhan pegawai mampu 

menggunakan e-office yang menyebabkan kurangnya keinginan pegawai 

dalam menggunakan e-office tersebut sehingga sebagian administrasi surat 

menyurat yang telah menggunakan e-office tetap masih menggunakan sistem 

manual dimana surat masuk diantar langsung pada bagian yang dituju yang 

akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

Sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam pemanfaatan sistem 

informasi yang didominasi oleh faktor manusia seperti tidak cocok dengan 

budaya kerja atau budaya organisasi baru, etika, dan kebijakan dengan 

penggunaan sistem informasi serta adanya keterbatasan keahlian.  
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Adapun indikasih masalah dari uraian diatas adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya aparatur  atau pegawai pada 

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau baik dari segi kualitas maupun kuantitas  

dalam  menggunakan Sistem Informasi E-Office sebagai hal pelayanan 

administrasi 

2. Masih ada terlihat sebagian sarana yang belum maksimal penggunaannya 

dalam memanfaatkan E-Office 

3. Belum adanya penerapan reward dan punishment kepada pegawai dalam 

hal penerapan E-Office 

4. Belum adanya kekonsistenan dalam hal penerapan E-Office oleh pegawai 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis ingin memaparkan 

tentang penerapan E-Office di dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan judul 

“ANALISIS PENERAPAN E-OFFICE  PADA DINAS KEBUDAYAAN 

PROVINSI RIAU” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan E-Office pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau? 

2. Apa saja kendala-kendala penerapan e-office pada Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan E-Office pada Dinas Kebudayaan Provinsi 

Riau 

2. Untuk Mengetahui kendala-kendala penerapan e-office pada Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara subjektif, penelitian ini merupakan wahana untuk melatih dan 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir melalui karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori 

dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. 

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah 

kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian 

ini dengan objek yang sama. 

3. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam menerapkan sistem 

informasi E-Office di dinas tersebut.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan 

penelitian yang terdiri dari: 
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1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat dan Sistematika Penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori 

 Pada bab ini membahas tentang Teori-Teori yang digunakan dalam 

penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian 

 Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

4. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

bagaimana peran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Mengelola dan 

Pengembangan Museum Sang Nila Utama di Pekanbaru. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari seluruh 

pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono 2016:2) 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. 

Menurut Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa Kebijakan 

ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.  

Dari  beberapa  pengertian  tentang  kebijakan  yang  telah  

dikemukakan  oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik 

kesimpulan bahwa pada hakekatnya policy (kebijakan) adalah suatu tindakan 

sejumlah aktor (pejabat, kelompok,  instansi  pemerintah)  yang  diarahkan  

untuk  pencapaian  suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam pandangan Edwards III (dalam dalam Subarsono 2016:90), 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, 

sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam berbagai sistem politik, 

kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-

badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah 

dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.  
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2.2 E-Government 

Electronic Government Dalam pencapaian good governance dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan penerapan e-

government. Melalui e-government pelaksanaan manajemen dan proses kerja 

di lingkungan pemerintah dapat optimal dalam pemanfaatan teknologi 

informasi.  

2.2.1 Definisi Electronic Government 

  Menurut Richardus E. Indrajit, egovernment adalah penggunaan ICT 

(Information Comunication  Technology) untuk meningkatkan hubungan 

antara pemerintah dengan pihak-pihak lain (Indrajit,2004:3-4).  The World 

Bank memberikan pendefinisian tentang e-government sebagai berikut: e-

government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti 

WAN, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang 

mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis 

dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit,2004:3). Berdasarkan 

definisi e-government tersebut dapat dilihat bahwa egovernment identik 

dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan 

juga bahwa egovernment adalah penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak 

lain.   
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2.2.2 Tahapan Penerapan Electronic Government 

Jangka waktu penerapan pengembangan e-government disetiap lembaga 

pemerintahan mengacu pada pentahapan pengembangan secara nasional, 

namun hal tersebut bervariasi sesuai kondisi yang ada. Pentahapan dalam 

penerapan pengembangan egovernment tersebut mengikuti tingkatantingkatan 

berikut :  

1.  Tingkat persiapan, antara lain:  

a. Pembuatan situs website pemerintahan  

b. Pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia pada penerapan 

egovernment.  

c. Menyediakan sarana dan akses publik, seperti warnet dan lainlainnya.  

d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk internal 

maupun public 

e. Pengembangan motivasi leadership dan kesadaran akan pentingnya 

manfaat e-government 

 2. Tingkat pematangan : 

a. Pembuatan situs informasi layanan interaktif, antara lain dengan 

menambahkan mesin pencari, fasilitas tanya jawab dan lain-lain.  

b. Membuat hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink) 

 3. Tingkat pemantapan :  

a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik, dengan menambahkan 

fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain.  

b. Penyatuan aplikasi yang digunakan dan data dengan lembaga lain 
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 4. Tingkat pemanfaatan.  

a. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Government to 

Government), G2B (Government to Bussines) dan G2C (Government to 

Citizen) serta G2E (Government to Employees) yang terintegrasi. 

 b. Penyempurnaan kualitas pelayanan yang terbaik 

 

2.3 Sistem Infomasi Manajemen 

Sistem Infomasi Menurut Ghazali (2009), sistem terdapat dua 

pendekatan, yaitu menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada 

komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada 

prosedurnya mendefinisikan sistem berbagai suatu jaringan kerja dari 

prodesur-prosedurnya yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu. (dalam Moekijat :2005) 

Informasi adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Informasi 

merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya, sumber informasi adalah data (dalam 

Kumorotomo:1996). Jadi sistem informasi merupakan sistem yang dibuat 

oleh manusia yang berisis serangkaian komponen terpadu dan manual bagian 

komponen terkomputerisasi sehingga dapat mengumpulkan dan mengolah 

data lalu menghasilkan informasi bagi pengguna. Ukuran kualitas sistem 

aplikasi atau software (dalam Susanto:2017) menurut pandangan pemakainya 

antara lain:  
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a. Efektif (effective, doing the right thing) artinya sistem informasi tersebut  

dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya (sesuai user need atau user 

requirements)  

b. Efisien (efficient, doing this right) yaitu dengan sumber daya informasi 

tertentu dapat menghasilkan output semaksimal mungkin, artinya dengan 

sumber daya manusia serta konfigurasi mesin seminimal mungkin tetapi 

dapat memenuhi kebutuhan pemakai jasa semaksimal mungkin. 

 c. Sistem komputerisasi, sering disebut juga dengan istilah aplikasi 

hendaknya dibangun dengan prosedur system development yang tepat, 

serta memenuhi berbagai kelayakan teknis, ekonomis layak secara legal 

dan etika, layak operasi dan sesuai jadwal yang dikehendaki. Dalam sistem 

informasi tersebut perlu dikelola dengan manajemen dalam struktur 

organisasi. Menurut Davis, B Gordon (1991) sistem informasi manajemen 

merupakan sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menghasilkan 

informasi guna mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan 

keputusan dalam organisasi.   

Berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi 

dan keterbukaan diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan 

pada setiap SKPD. Penyelenggaraan ini juga di lakukan dengan koordinasi 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai 

dengan cakupan area di Daerah. Maka untuk menunjang penyelengagaran 

sisitem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan , 
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Gubernur menyusun suatu rencana induk e-gov yang berisi standarisasi dan 

perencanaan umum dalam pelaksanaan e-gov di lingkungan pemerintah 

daerah. 

 

2.4  E-Office  

“Elecetronic office atau e-office yang sering juga diistilahkan dengan 

otomatisasi perkantoran. Otomatisasi dalam bahasa inggris disebut 

automation memiliki padanan kata mechanization dan computerization” 

(Lernout & Hauspie Speech Products N,V, 1993).  

2.4.1 Definisi E-Office 

E-Office adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

naskah secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi bersifat legal dan dan berbasis web. Otomatisasi 

perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak 

menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan 

menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Otomatisasi 

perkantoran tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran, sebab 

otomatisasi merupakan bentuk pengembangan teknologi, dalam hal ini 

pergeseran dari teknologi manual kepada teknologi otomatis. Dalam 

electronic office, pegawai mempunyai akses untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan di dalam file komputer miliknya atau milik orang lain, 

karena dalam electronic office, antar komputer dalam suatu perkantoran 

saling terkoneksi. 
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolan Aplikasi Perkantoran secara e-Office dilingkungan 

pemerintah Provinsi Riau menyebutkan administrasi yang terdapat didalam 

aplikasi e-Office menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku 

tentang Tata Naskah Dinas 

Sistem Kerja e-Office mendefinisikan sistem cara kerja e-Office dalam 

lima bagian, yaitu:  

1. Input Terdapat tiga kategori yang terletak dalam proses input, yaitu data 

dalam bentuk audio, visual dan audiovisual, media yang berupa e-Mail dan 

online information, serta perangkat keras untuk memasukkan data, seperti 

scanner.  

2. Process Sumbe r informasi yang telah dimasukkan melalui input, kemudian 

akan diolah melalui aplikasi yang terdapat didalam komputer. Pengolahan 

sumber informasi tersebut dapat berupa memanipulasi data, mengkalkulasi 

data, atau mengedit gambar.    

3. Storage Data yang telah diolah, kemudian disimpan dalam penyimpanan 

virtual untuk menjaga agar data tersebut tidak hilang dan bisa dipakai lagi 

dikemudian hari. 

 4. Output Setelah data diolah dan disimpan, maka proses berikutnya adalah 

output. Bentuk dari output berupa hard copy dan soft copy.  

5. Distribution  Data yang melewati proses output, kemudian didistribusikan 

ke seluruh pengguna e-Office. Penditribusian lebih fokus dengan cara local 

electronic distribution, yaitu mendistribusikan data yang telah diolah 
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dengan cara posting data melalui web, distribusi kemasing-masing akun 

pengguna eOffice.  

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi e-Office   

Faktor yang dapat mempengaruhi e-Office dalam suatu organisasi 

(Prayudha, 2012) yaitu:  

1. Infrastruktur TI. Bahwa infrastruktur TI memberikan pondasi dasar bagi 

kapasitas TI yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan 

biasanya dikelola oleh kelompok sistem informasi. 

2. Skill dan Sumber Daya Manusia (SDM). Skill dan SDM adalah sumber 

daya yang dimiliki oleh setiap individu berupa fisik, mental (semangat, 

kepiawaian, moral, kepribadian, kecerdasan, perilaku, dan pengalaman), 

dan skill (hard skill dan soft skill). Organisasi yang unggul dalam bersaing 

tidak lepas dari faktor SDM yang baik, strategi yang mapan, dan suasana 

organisasi kondusif. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam 

dekade mendatang mengharuskan organisasi berkonsentrasi kepada 

masalah SDM. Tantangan tersebut adalah globalisasi, memenuhi 

kebutuhan stakeholder, dan sistem kerja yang semakin canggih.  

3. Keamanan Sistem. Masalah keamanan sistem merupakan salah satu aspek 

penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan ini sering kali 

kurang mendapat perhatian dari pada pemilik dan pengelola sistem 

informasi. Seringkali masalah keamanan berada diurutan kedua, bahkan di 

urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila 
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menganggu performance dari sistem, seringkali keamanan sistem 

dikurangi atau ditiadakan.  

4. Internal Organisasi. Lingkungan internal adalah kejadian dan 

kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, 

karyawan, dan budaya organisasi. Organisasi sesuai konsep masa kini 

merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan 

kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi 

tertentu.  

5. Sosial dan budaya organisasi. Definisi budaya organisasi menurut Cameron 

dan Quinn ialah suatu perekat sosial yang ada dalam organisasi, 

mengandung nilai, kebiasaan, kepercayaan yang mencirikan karakteristik 

organisasi dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi titik 

tekan dalam melakukan perubahan organisasi.  

 

2.5 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Edwin B. Flippo ( dalam Suwatno 2011:29) menyatakan 

bahwa, “Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, konpensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan maksud 

terwujudnyatujuan perusahaan individu, karyawan dan masyarakat. Menurut 

Reymond A. Noe et.al., (dalam Suwatno 2011:29), human resources 

management (HRM) mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, 

serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan.   
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Menurut Veithzal Rivai (dalam Suwatno 2011:29), Manajemen SDM 

merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.  Menurut 

Suwatno (2011:iv) Manajemen SDM adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi publik 

dan bisnis. Unsusr Manajemen SDM adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja bagi organisasi publik dan bisnis. Manusia selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan organisasi publik dan bisnis, karena manusia 

menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi publik 

dan bisnis. Tujuan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif manusia 

(karyawan). 

 Menurut T.Hani Handoko (2000:10), (dalam Dr.Faustino Cardoso 

Gomes, M.Si MSDM (2003:06)) Manajemen Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian 

konpensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

Artinya ilmu manajemen sumber manusia tersebut merupakan  suatu  

rangkaian  proses dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan yang ingin ditetapkan 

oleh individu, organisasi maupun masyarakat. (dalam Siswanto:2011) 
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2.6 Pandangan Islam tentang Penerapan Teknologi Informasi 

Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW 14 abad silam telah diturunkan wahyu bagaimana 

pentingnya ilmu pengetahuan Al-Qur’an menekankan keunggulan orang yang 

berilmu dari pada yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah dalam surat 

Az-Zumar ayat 9 

ْه هَُو قَاوٌِت آوَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما يَْحَذُر اْْلِخَزةَ َويَْزُجو َرْحَمتَ َربِِّه ۗ قُْل َهْل يَْستَوِ  ي الَِّذيَه يَْعلَُموَن أَمَّ

َه ََل يَْعلَُموَن ۗ إِوََّما يَتََذكَُّز أُولُو اْْلَْلبَابِ َوالَِّذي  

Artinya:  (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah : "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. (Q. S. Az-Zumar: 9) 

 

Selama sains atau ilmu pengetahuan itu tetap dalam upaya untuk 

mencari kebenaran  dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam alam ini, 

tidak akan pernah ada masalah. Karena Islamlah yang pertama-tama akan 

mengajak dan menggalakkan manusia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia 

alam itu serta mengambil manfaat dari padanya. Problematika kita bukanlah 

antara Islam dan ilmu pengetahuan (karena kaitannya jelas) tetapi antara 

muslim atau penganut Islam itu dan ilmu pengetahuan. Dalam situasi seperti 

ini, ketika teknologi muslim jauh tertinggal dariEropa dan usaha mengejar 

ketertinggalan ini dilakukan muslim memberikan tanggapan dalam dua hal, 

yaitu merumuskan sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi peradaban Barat modern, dan terhadap tradisi Islam. Kedua unsur 

ini sampai kini masih mewarnai pemikiran muslim hingga kini. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

2.7.1 Pemanfaatan Aplikasi E-Office Untuk Mendukung Penerapan  E-

Government Dalam Kegiatan Perkantoran  Studi Kasus: Puslitbang 

Jalan Dan Jembatan,  Dimas Sigit Dewandaru, (2013). Hasil: Sebagai 

bagian dari e-government, pemanfaatan aplikasi e-office terbukti sangat 

membantu dalam mempercepat proses bisnis perkantoran 

2.7.2 Analisis Tipebudaya Organisasi Terhadap Penerapan E-Office, Surya 

Viddiany, Nesdi E.Rozanda, (2016). Hasil: Berdasarkan pengukuran 

budaya organisasi di Diskominfo-PDE Provinsi Riau, maka diketahui 

tipe budaya organisasi saat ini adalah pada budaya hirarki sebesar 

28,29% dimana instansi bersifat formal, terstruktur dan lebih 

berorientasi terhadap hasil dibandingkanproses, prosedur dan kebijakan 

formal adalah pengatur utama yang menjadi pedoman bagi pegawai 

dalam penggunaan e-office. Tipe organisasi yang digunakan dimana 

dapat menjadi tempat kerja yang bersahabat bagi pegawai, para pegawai 

saling berbagi diantara mereka, seperti sebuah keluarga besar.Pimpinan 

bertindak sebagai mentor, dan instansi terikat oleh kesetiaan serta 

komitmen yang tinggi. 

2.7.3 Evaluasi Budaya Organisasi Dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Office 

Untuk Mendukung Penerapan E-Government Pada Kesbangpol 

Provinsi Riau, Indah Permata Sari, Megawati, (2018). Hasil: Budaya 
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Organisasi saat ini adalah budaya Hierarchy yaitu sebesar 198,2 point. 

Ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Riau memiliki ciri organisasi yang tersruktur dan terkontrol, adanya 

peraturan dan prosedur dalam penggunaan aplikasi E-Office untuk 

mendukung penerapan E-Government yang  dibuktikan dengan adanya 

peraturan tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan 

EGovernment melalui intruksi presiden No.3 Tahun 2003.   

2.8 Definisi Konsep 

Adapun Definisi Konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi merupakan sistem yang dibuat oleh manusia yang berisis 

serangkaian komponen terpadu dan manual bagian komponen 

terkomputerisasi sehingga dapat mengumpulkan dan mengolah data lalu 

menghasilkan informasi bagi pengguna. 

2. E-Office adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan naskah 

secara elektronik yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi bersifat legal dan dan berbasis web. 

3. Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang pegawai sesuai tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  
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2.9 Indikator Penelitian 

Judul Indikator Sub Indikator 

Analisis Penerapan E-

Office Pada Dinas 

Kebudayaan Provinsi 

Riau 

Organisasi 1. Tim Efektif Pelaksana 

e-office 

2. Pelaksana Operasional 

e-office 

Komunikasi dan 

Spesifikasi 

1. Komunikasi Internal 

2. Komunikasi Eksternal 

3. Spesifikasi Fungsional 

4. Spesifikasi Non 

Fungsional 

  Unsur Pendukung e-

office 

1. Fasilitas yang 

dibutuhkan 

Sumber:Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 56 Tahun 2016 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitas 

ANALISIS PENERAPAN E-OFFICE PADA DINAS 

KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 56 Tahun 

2016 

Organisasi Komunikasi dan 

Spesifikasi 

Unsur Pendukung e-

office 

1. Tim Efektif 

Pelaksana E-

Office 

2. Pelaksana 

Operasional E-

Office 

1. Komunikasi 

Internal 

2. Komunikasi 

Eksternal 

3. Spesifikasi 

Fungsional 

4. Spesifikasi Non 

Fungsional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini berlokasi di kawasan Pekanbaru, tepatnya di 

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini 

dikarenakan masih terlihat lambatnya proses administasi, sehingga penulis 

tertarik untuk menelitinya. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 

sampai Februari 2020. 

 

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif  yaitu suatu proses pemecah masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan objek penelitian secara jelas serta menjelaskan variabel yang 

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan dikaitannya 

dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

a. Data Primer 

  Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa 

menggunakan perantara, baik dengan quisioner, interview, maupun 

melalui observasi. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem Informasi E-Office 

pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melainkan 

perantara. Data yang diperoleh melalui informasi dan keterangan dari 

instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang diperlukan sebagai 

pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data tentang daerah 

penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis, buku, dan sebagainya yang telah 

dikeluarkan instansi pemerintah yang menunjang representatifnya 

penelitian ini. 

 

3.3 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti 

anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan 

yang paling mengetahui bagaimanakah penerapan E-Office pada Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau. 

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu 

Tabel 3.1  

Key Informan  

 

NO NAMA JABATAN 
JUMLAH 

INFORMAN 

1 Dra. Asmiati Plt.Sekretaris Dinas 

Kebudayaan Provinsi 

Riau 

1 

2 Marini Admin E-Office di Dinas 

Kebudayaan 

1 

3 Rini Lestari, SE Kepala Sub Bagian 1 
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NO NAMA JABATAN 
JUMLAH 

INFORMAN 

Kepegawaian dan Umum 

4 Edy Yulisman, 

SE, M.Si 

Plt.Kepala Sub Bagian 

dan Kepegawaian dan 

Museum 

1 

5 Ekki, M.Kom Kepala Bagian Layanan  

E-Gov Diskominfotik 

1 

6 Rahmat, S.Sos Staf Layanan E-Gov 

Diskominfotik 

1 

7 Dady H.S,Kom Seksi Pengembangan 

Aplikasi Publik 

1 

8 Rifani Rahayu, 

S.Sos 

Mahasiswa UIN SUSKA 

yang melakukan 

penelitian  

1 

9 Yola Elvira, S.Sos Mahasiswa Magang 2019 

pada Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau 

1 

10 Siti Asrianti Siswa,  Magang 2020 

pada Disbud Provinsi 

Riau dari SMK Seberida.  

1 

11 Jannata Ardhi Mahasiswa STIKes 

Pekanbaru (Pengunjung 

Museum) 

1 

Jumlah Informan 11 

  Sumber:Data olahan 2020 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-

hal tertentu.  
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b. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang 

menghasilkan data berupa dan transkip wawancara. 

c. Dokumentasi 

 Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, arsip, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

  Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara 

menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi diinstansi/kantor. Tempat 

penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan konsep maupun 

teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian 

ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum. 

  Adapun metode deskriptif ini adalah untuk menganalisa dan menyusun 

argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, fakta yang 

ditemukan dilapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku 

yang diamati. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Provinsi Riau 

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

artinya sungai.Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja 

Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah  

Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung 

Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau. 

 Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya 

di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura 

(1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-

1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang 

Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. 

 Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat 

No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 

1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun 

waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958). 

 Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 

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

Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam 

Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No.Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru 

menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang. 
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Tabel 4.1 

Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya 

 

No Nama Periode Jabatan 

1. Tn. SM Amin 1958 - 1960 

2. H. Kaharuddin Nasution 1960 - 1966 

3. H. Arifin Ahmad 1966 - 1978 

4. Subrantas.S 1978 - 1980 

5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980 

6. H. Imam Munandar 1980 - 1988 

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988 

8. Atar Sibero (Plt) 1988 

9. H. Soeripto 1988 - 1998 

10. H. Saleh Djasit 1998 – 2003 

11. H. M. Rusli Zainal 2003 - Sept 2008 dan Nov 2008 -

2013. 

12. H. Wan Abubakar MSi (Plt) Sept 2008 - Nov 2008 

13. H. M. Rusli Zainal 2008 - 2013 

14. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA 

(Plt) 

Periode 2013 - 2014 

15. Drs. H. Annas Maamun 2014 - September 2014 

16. Ir.ArsyadjuliandiRachman MBA 2014 - 2018 

17. H.Wan Thamrin Hasyim 2018 - Februari2019 

18. Drs. H. Syamsuar, M.Si Periode 2019 – Sekarang 

Sumber: Riau.go.id 

 

A. Visi dan Misi Provinsi Riau 

a . Visi Pembangunan Provinsi Riau 

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 , 

yaitu:“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat 

dan Unggul Di Indonesia”. 

1. Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung 

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang 

handal dan lingkungan hidup yang lestari. 
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2. Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan 

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya 

ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. 

3. Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang 

terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta 

penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat. 

4. Unggul : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, 

seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintahan. 

b . Misi Pembangunan Provinsi Riau   

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 

20192024 adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan 

berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. 

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan 

berwawasan lingkungan. 

3. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan 

berdaya saing. 

4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan 

mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 

yang prima berbasis Teknologi Informasi. 
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B. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim 

Provinsi Riau secara georgrafis, geoekonomi dan geopolitik terletak 

pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan 

datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di 

Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah 

Provinsi Riau mulai dari 01
o
05'00 '' Lintang Selatan sampai 02

o
25'00 '' 

Lintang Utara dan 100
o
00'00 '' hingga 105

o
05'00 '' Bujur Timur dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara 

b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

c. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat 

d. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka 

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan 

hingga Selat Malaka dengan luas wilayah± 8.915.016 Ha.Indragiri hilir 

merupakan kabupaten yng memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan 

luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah 

Provinsi Riau. 

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang dianggap 

penting 4 sungai yang penting untuk prasarsana terkait dengan antara 6 meter 

hingga 12 meter, yaitu: 

a. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m, 

b. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m, 

c. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m 
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d. dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Sungai-sungai 

ini membelah dari bukit tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat 

Malaka dan Laut Cina. 

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum antara 35,1
0
C dan suhu minimum antara 21,8

0
C.Wilayah 

Provinsi Riau tergolong dalam kelompoktidak mudah terbakardengan Indeks 

potensi membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah 

provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang 

terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara 

itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun. 

 

C. Penduduk 

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.100 

jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil 

Kemendagri RI) .Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 

org/km2 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%). 

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di provinsi 

Riau memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa (87,47%), lalu 

Kristen 562.907 Jiwa (9,27%), Budha 132.593 Jiwa (2.18%), Katolik 61.391 

Jiwa (1.01%), Kong Hu Cu 2.130 Jiwa (0.04%), Hindu 757 Jiwa (0.01%), 

dan Kepercayaan Lainnya 1.508 (0.02%). 
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D. Pemerintahan 

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 

Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan, dan 1.846 Kelurahan / 

Desa. 

No. Kabupaten/Kota Ibukota Kab/Kota Kecamatan Kel/Desa 

1 Kuantan Singingi Teluk Kuantan 15 229 

2 Indragiri Hulu Rengat 14 194 

3 Indragiri Hilir Tembilahan 20 236 

4 Pelalawan Pangkalan Kerinci 12 118 

5 Siak  Siak 14 131 

6 Kampar Bangkinang 21 245 

7 Rokan Hulu Pasir Pangaraian 16 153 

8 Bengkalis Bengkalis 8 155 

9 Rokan Hilir Bagan Siapi-Api 18 193 

10 Kepulauan Meranti Selat Panjang 9 101 

11 Pekanbaru Pekanbaru 12 58 

12 Dumai Dumai 7 33 

  Jumlah 166 1.846 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 

 

E. Kepegawaian 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Riau tahun 2019 adalah 15.849 orang (sumber : Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Riau). Dengan Rincian Berdasarkan Golongan Sebagai Berikut : 

Tabel 4.2  

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 

 

 

No 

 

Golongan 

Jumlah  

Total 

 

Persentase 

% 
Laki- Laki Perempuan 

1. I 55 7 62 0,40% 

2. II 1.229 670 1.899 11,98% 

3. III 4.357 5.944 10.301 64,99% 

4. IV 1.662 1.925 3.587 22,63% 

 Jumlah 7.303 8.546 15.849 100% 

Sumber: Riau.go.id 
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Berdasarkan posisi struktural dengan fungsional, jumlah PNS di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Pejabat Struktural dan Fungsional 

 

Fungsional  Struktural  

Jabatan L P Jumlah Golongan L P Jumlah 

Fungsional 6.533 8.143 14.676 I 1 - 1 

Fungsional 

Tertentu 

3.462 2.622 6.084 II 36 9 45 

Fungsional 

Umum 

3.071 5.521 8.592 III 196 77 273 

    IV 539 307 846 

Jumlah 13.066 16.286 29.352 Jumlah 772 393 1.165 

    Sumber: Riau.go.id 

 

4.2 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau  

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya tergabung dalam Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Namun sejak keluarnya Peraturan 

Gubernur Riau No 4 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Maka Dinas 

Kebudayaan berpisah dari Dinas Pendidikan dan diberi nama menjadi Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau. 

Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. 
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4.2.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan 

a. Visi 

Terwujudnya Dinas Kebudayaan sebagai pusat pelestarian, 

pedokumentasian, dan pengembangan budaya melayu guna memperkuat 

karakter dan jati diri bangsa menuju masyarakat berbudaya dan 

sejahtera, berbasis teknologi informasi dalam lingkup masyarakat 

agamis. 

b. Misi 

1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya 

melalui inventarisasi dan pendokumentasian 

2. Menjadikan Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya melayu di 

Asia Tenggara 

3. Menjadikan Diplomasi dan publikasi budaya melayu berbasis 

teknologi informasi 

4. Menjadikan Riau sebagai Pusat Sejarah, Cagar Budaya dan 

Pengembangan Permuseuman 

5. Menjadikan Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan 

benda dan tak benda Seni Budaya Melayu 

4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 

Dinas Kebudayaan Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah yang 

menjadi kewenangan Daerah.Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu 

Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.  
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Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

melaksanakan penyelenggaraanfungsi : 

a. perumusan kebijakaan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 

pelestarian  adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya 

dan permuseuman,dan bidang rekayasa budaya.  

b. pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 

pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan 

permuseuman, dan bidang rekayasa budaya. 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, 

bidang pelestarian adat dan nilai budaya, bidang, sejarah, pelestarian cagar 

budaya dan permuseuman, dan bidang rekayasa budaya.  

d. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang bahasa dan seni, bidang 

pelestarian adat dan nilai budaya, bidang sejarah, pelestarian cagar budaya 

danpermuseuman, dan bidang rekayasa budaya.  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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4.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
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4.3.1 Uraian Tugas ( Job description ) Bagian/unit Kerja  

1. Kepala Dinas 

a. Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada 

bidang Kebudayaan. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Dinas Kebudayaan melaksanakan penyelenggaraan fungsi 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada 

Dinas Kebudayaan. 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat; 

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

 hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

 tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala 
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 Dinas Kebudayaan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

 tugas dan fungsinya. 

A. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan 

Program; 

c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 

program/kegiatan dari masing-masing bidang; 

d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah unit kerja; 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur 

f. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan 

rapatkoordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah 

serta rapat  koordinasi teknis;  

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugasdan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; 
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

B. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 

Barang milik Daerah 

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah mempunyai tugas: 

a.  Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 

hasilpelaksanaantugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan 

aset; 

d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis 

pengelolaankeuangan dan aset; 

f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran 

barangmilik daerah; 

g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada 

pada penguasaan Dinas Kebudayaan; 
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h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan 

kegiatan; 

i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi; 

j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 

k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan keuangan dan pencatatan aset; 

l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 

kerja; 

m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

C. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; 

c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat 
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d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa 

Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

kompetensi, dan evaluasi jabatan; 

f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan urusan kehumasan; 

i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan 

upacara,serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi 

perjalanan dinas; 

k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah; 

l. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi 

untuk kepentingan masyarakat; 

m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, 

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan 

Umum; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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3. Kepala Bidang Bahasa dan Seni 

Kepala Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Bahasa dan Sastra, Seksi 

Kesenian, Seksi Perfilman. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudKepala Bidang 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Bahasa dan Seni; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bahasa dan Seni; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Kebudayaan; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

A. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra 

  Kepala Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Bahasa dan Sastra;  

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bahasa dan 

Sastra; 
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c. Melaksanakan pengelolaan database bahasawan, sastrawan, 

pengkaji bahasa dan sastra, karya-karya, serta aktivitas bahasa dan 

sastra daerah; 

d. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan 

pengembangan bahasa daerah (Melayu dan keanekaragaman 

dialeknya)dan bahasa nasional, serta pusat jaringan pembinaan dan 

pengembangan bahasa dan sastra regional, nasional dan negara-

negara serumpun; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, 

pelatihan,kursus dan workshop peningkatan kapasitas kreatif 

sastrawan, sertakualitass dan kuantitas produksi sastra; 

f. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta 

perantauan kreatif (write in ressidence) bagi sastrawan Riau ke 

daerah-daerah laindan negara-negara serumpun; 

g. Melaksanakan pertukaran penulis/pengarang dan kerjasama 

penerbitan/publikasi karya sastra serta hasil kajian bahasa dan 

sastraantar negara serumpun; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan 

apresiasi, literasi dan konsumsi sastra tingkat lokal, regional, 

nasional dan negara-negara serumpun; 

i. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan 

pengembangan komunitas sastra; 
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j. Melaksanakan fasilitasi dokumtasi kajian dan pengembangan 

sastra lisan warisan; 

k. Melaksanakan identifikasi, dokumentasi, pemeliharaan, 

pengkajian dan advokasi warisan sastra tulis (naskah/manuskrip 

dan cetakan kuno); 

l. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan 

khasanah sastra warisan (lisan dan tulisan) sebagai Warisan 

Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia; 

m. Melaksanakan festival sastra lingkup lokal, regional, nasional dan 

negara-negara serumpun; 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Bahasa dan Sastra; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

B. Kepala Seksi Kesenian 

   Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Kesenian; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesenian; 

c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan database seniman, 

pengkaji dan pemerhati kesenian, karya-karya dan aktivitas seni; 
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d. Melaksanakan pengelolaan forum pembinaan dan pengembangan 

kesenian, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan 

kesenian lingkup regional, nasional dan negara-negara serumpun; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, 

pelatihan, kursus, magang dan workshop peningkatan kapasitas 

kreatif seniman, serta kualitas dan kuantitas produksi seni; 

f. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta 

perantauan kreatif (artiste in ressidence) bagi seniman Riau ke 

daerah-daerah lain dan negara-negara serumpun; 

g. Melaksanakan pertukaran seniman dan kerjasama pembentangan 

karya seni antar negara serumpun; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan 

apresiasi, literasi dan konsumsi seni tingkat lokal, regional, 

nasional dan negara-negara serumpun; 

i. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan 

pengembangan komunitas seni; 

j. Melaksanakan fasilitasi dokumtasi kajian dan pengembangan seni-

seni warisan; 

k. Melaksanakan pendataan, pengkajian, rekontruksi dan revitalisasi 

seni-seni warisan yang sudah dan/atau terancam punah; 

l. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan 

khasanah seni warisan sebagai Warisan Budaya Tak Benda 

Daerah, Nasional dan Dunia; 
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m. Melaksanakan festival-festival kesenian di lingkup lokal, regional, 

nasional dan negara serumpun; 

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesenian; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

C. Seksi Perfilman  

    Kepala Seksi Perfilman mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Perfilman; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perfilman; 

c. Melaksanakan pengelolaan database seniman film, pekerja film, 

pemerhati film, komunitas perfilman, karya-karya, dan aktivitas 

perfilman daerah; 

d. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan 

pengembangan perfilman, serta pusat jaringan pembinaan dan 

pengembangan perfilman regional, nasional dan negara-negara 

serumpun; 

e. Melaksanakan forum pendidikan, pelatihan, kursus, workshop dan 

magang peningkatan kapasitas kreatif seniman dan pekerja film 

serta kualitass dan kuantitas produksi film daerah; 
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f. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta 

perantauan kreatif bagi seniman dan pekerja film Riau ke daerah-

daerah lain dan Negara-negara Serumpun; 

g. Melaksanakan pertukaran sineas dan kerjasama produksi serta 

penyebarluasan film antar daerah dan Negara Serumpun; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan 

apresiasi, literasi dan konsumsi film tingkat Lokal, Regional, 

Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

i. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan 

pengembangan komunitas film; 

j. Melaksanakan festival-festival film di lingkup Lokal, Regional, 

Nasional dan negara Serumpun; 

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perfilman; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya 

Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian 

Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi 

Budaya.Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
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  Pelestarian Adat dan Nilai Budaya; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

  hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan 

  Nilai Budaya; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

  tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

  Dinas Kebudayaan; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

  tugas dan fungsinya. 

A. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi 

 Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pelestarian Adat dan Tradisi; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Adat 

dan Tradisi; 

c. Melaksanakan pengelolaan database pemangku dan pelestari 

adat, kelembagaan adat dan tradisi, pengkaji adat dan tradisi 

bentuk aktivitas adat dan warisan tradisi; 

d. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan 

pengembangan adat dan warisan tradisi, serta pusat jaringan 

pembinaan dan pengembangan adat dan warisan tradisi Regional, 

Nasional dan Negara-negara Serumpun; 
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e. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan 

pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemangku adat dan 

pelestari warisan tradisi; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan dan 

pembahasan adat serta warisan tradisi antar sesama pemangku 

adat, serta pelaku dan pelestari tradisi pada tingkat Lokal, 

Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan 

apresiasi adat dan warisan tradisi pada tingkat Lokal, Regional, 

Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

h. Melaksanakan identifikasi, pemeliharaan dan pewarisan khasanah 

warisan tradisi; 

i. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan 

adat dan tradisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, 

Nasional dan Dunia; 

j. Melaksanakan pendataan, pengkajian, rekontruksi dan revitalisasi 

warisan adat dan tradisi yang sudah dan/atau terancam punah; 

k. Melaksanakan festival-festival adat dan warisan di lingkup Lokal, 

Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Adat dan 

Tradisi; dan 
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

B. Kepala Seksi Nilai Budaya  

Kepala Seksi Nilai Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Nilai Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Nilai Budaya; 

c. Melaksanakan pengelolaan database nilai budaya, kearifan lokal, 

pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku 

mengenai alam semesta; 

d. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pelestaraian, 

internalisasi, diseminasi dan pewarisan nilai budaya, kearifan 

lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan 

perilaku mengenai alam semesta tingkat Regional, Nasional dan 

Negara-negara Serumpun; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan 

pelatihan untuk peningkatan kapasitas pewarisan, internalisasi 

dan diseminasi nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan 

tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai 

alam semesta; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan 

pembahasan multi pihak tentang nilai budaya, kearifan lokal, 
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pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku 

mengenai alam semesta dan menyebarluaskan hasilnya di tingkat 

Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan 

apresiasi, literasi dan internalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan 

pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara 

Serumpun; 

h. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan 

kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan 

kebiasaan perilaku mengenai alam semesta sebagai Warisan 

Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Nilai Budaya; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

C. Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya  

Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Inventarisasi dan 

Dokumentasi Budaya; 



 54 

c. Melaksanakan penyelenggaraan lacak data, inventarisasi, 

pengarsipan dan dokumentasi berkelanjutan karya-karya budaya 

bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, nilai budaya, 

kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan hasil-hasil 

identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan yang 

dilakukan; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan digitalisasi dokumen-dokumen 

karya budaya bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, 

nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan 

hasil-hasil identifikasi, pengkajian, pembinaan dan 

pengembangan yang dilakukan; 

e. Melaksanakan pengelolaan database dan katalog yang modern 

dan terbuka untuk umum tentang karya-karya budaya masa kini 

dan masa lampau (warisan), pengkarya dan pelaku budaya, serta 

kelembagaan budaya; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, 

pelatihan, kursus dan magang peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia bidang inventarisasi, pengarsipan, dan dokumentasi 

budaya; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan praktik pelayanan terbaik 

penggunaan inventaris, arsip, dan dokumentasi budaya pihak-

pihak yang memerlukan; 

h. Melaksanakan kerja sama inventarisasi dan dokumentasi budaya; 



 55 

i. Melaksanakan pertukaran koleksi dokumentasi budaya;  

j. Melaksanakan kerjasama pelayanan teknis dan penyimpanan 

koleksi dokumentasi budaya; 

k. Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dokumentasi 

budaya; 

l. Melaksanakan kerjasama penyediaan fasilitas dokumentasi 

budaya; 

m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Inventarisasi dan 

Dokumentasi Budaya;  

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

5. Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan 

Permuseuman 

Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan 

Permuseumanmempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi tugas pada Seksi Sejarah, Seksi Pelestarian Cagar Budaya, 

Seksi Permuseuman.Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; 
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sejarah, Pelestarian 

Cagar Budaya dan Permuseuman; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Kebudayaan; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

A. Kepala Seksi Sejarah  

 Kepala Seksi Sejarah mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Sejarah; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sejarah; 

c. Melaksanakan pengumpulan data sejarah dan nila-nilai sejarah, serta 

mengelola database sejarah tertulis maupun lisan, kajian dan 

aktivitas  Sejarah daerah; 

d. Melaksanakan pengelolan aktivitas pembinaan dan pengembangan 

pengkajian serta penulisan sejarah lokal dan diseminasi hasil-

hasilnya; 

e. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan pembinaan dan 

pengembangan kajian dan penulisan sejarah daerah, pelestarian nilai-

nilai sejarah serta internalisasi dan diseminasi pengetahuan, 
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apresiasi, dan literasi sejarah daerah pada tingkat Regional, Nasional, 

dan Negara-negara Serumpun; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, 

kursus, dan workshop peningkatan kapasitas pengkaji dan penulis 

sejarah daerah serta pewarisan nilai-nilai sejarah; 

g. Melaksanakan forum-forum multi pihak tentang pelestarian nilai-

nilai sejarah dan penyebarluasan hasilnya di tingkat Daerah, 

Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, 

literasi, internalisasi, serta diseminasi pengetahuan sejarah dan nilai-

nilai sejarah pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-

negara Serumpun; 

i. Melaksanakan kerjasama/publikasi karya-karya sejarah antar negara 

serumpun; 

j. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 

komunitas peduli sejarah; 

k. Melaksanakan penyelenggaraan dan/ memfasilitasi kegiatan-

kegiatan dokumentasi, kajian, dan pengembangan sejarah lisan; 

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada seksi sejarah; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atas sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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B. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya 

Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pelestarian Cagar Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Cagar 

Budaya; 

c. Melaksanakan pengelolaan database benda, bangunan, struktur, situs 

dan kawasan cagar budaya dan/atau bersejarah; 

d. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, 

dan diseminasi keberadaan cagar budaya; 

e. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan diseminasi kajian, 

pengetahuan dan pelestaraian cagar budaya tingkat Regional, 

Nasional, dan Negara-negara Serumpun; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

peningkatan kapasitas pelestari dan pengkaji cagar budaya; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi tim ahli dan 

tenaga ahli pelestarian cagar budaya; 

h. Melaksanakan forum-forum pembahasan multi pihak tentang 

keberadaan, nilai, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

cagar budaya; 
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i. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi 

dan literasi keberadaan dan nilai-nilai cagar budaya pada tingkat 

Daerah, Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun; 

j. Mengelola dan melaksanakan pendaftaran dan penetapan cagar 

budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan 

Dunia; 

k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian dan pelestarian 

cagar budaya pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan 

Internasional; 

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

C. Kepala Seksi Permuseuman 

 Kepala Seksi Permuseuman mempunyai tugas: 

a. Merencanakanprogram/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Permuseuman; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman; 

c. Melaksanakan pengelolaan database museum dan koleksinya, serta 

aktivitas permuseuman; 
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d. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan dan aktivitas 

permuseuman tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara 

Serumpun; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

peningkatan kapasitas tenaga permuseuman, serta fasilitasi sertifikasi 

kurator dan tenaga permuseuman; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 

museum umu, museum tematik, museum situs (site museum), serta 

galeri-galeri koleksi benda-benda bersejarah; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, 

kepedulian, kecintaan, pemanfaatan museum di tingkat Daerah, 

Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun; 

h. Melaksanakan fasilitasi pencapaian standar pengelolaan museum, 

dan pemerolehan sertifikasi museum peringkat Lokal, Nasional, dan 

Internasional; 

i. Melaksanakan penyelenggaraan promosi museum; 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Permuseuman; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Rekayasa Budaya 

Kepala Bidang Rekayasa Budaya mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Diplomasi Budaya, 

Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Seksi Publikasi Budaya. 
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Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a.  Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Rekayasa Budaya; 

b.  Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rekayasa Budaya; 

c.  Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Kebudayaan; dan 

d.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

A. Kepala Seksi Diplomasi Budaya 

Kepala Seksi Diplomasi Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Diplomasi Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Diplomasi Budaya; 

c. Mengembangkan pusat jaringan kerjasama pelestarian budaya 

Melayu pada peringkat Regional, Nasional, dan Negara-negara 

Serumpun; 

d. Mengembangkan pusat jaringan pengembangan pengetahuan, 

apresiasi dan literasi budaya Melayu pada peringkat Regional, 

Nasional, dan Internasional; 
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e. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi nasional dan internasional bagi 

pelaku, pelestari dan pengelolaan lembaga budaya; 

f. Melaksanakan misi-misi kebudayaan Melayu pada peringkat 

Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun; 

g. Mengembangkan jaringan duta budaya Melayu antar Negara 

Serumpun; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan anugerah/penghargaan kepada 

pelaku budaya Melayu lingkup Lokal, Regional, Nasional dan 

Internasional; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Diplomasi Budaya; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

B. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budaya 

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budaya mempunyaitugas : 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pengembangan Teknologi Budaya; 

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan 

Teknologi Budaya; 

c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penerapan teknologi terkini 

bagi pelaku dan pengelola budaya; 
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d. Melaksanakan pembudayaan teknologi terkini dalam produksi karya-

karya budaya masa kini; 

e. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi 

dalam pelestarian karya-karya budaya warisan; 

f. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi 

dalam peningkatan apresiasi dan literasi karya-karya budaya; 

g. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi 

dalam diseminasi karya-karya budaya; 

h. Melaksanakan lomba-lomba penerapan teknologi terkini dalam 

penciptaan karya-karya budaya; 

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Teknologi Budaya; 

dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

C. Kepala Seksi Publikasi Budaya 

Kepala Seksi Publikasi Budaya mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Publikasi Budaya;  

b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Publikasi Budaya; 
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c. Melaksanakan pengelolaan penyebarluasan maklumat/informasi 

karya budaya, pelaku budaya, kelembagaan budaya, serta aktivitas 

pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

peningkatan kapasitas pelaku publikasi budaya pelbagai bentuk 

media; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama publikasi budaya Melayu 

dengan lembaga-lembaga media massa cetak, elektronik, digital dan 

online; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan pusat jaringan publikasi budaya 

Melayu secara Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba publikasi budaya 

Melayu; 

h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Publikasi Budaya; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. 

b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 
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c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 

e.  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

g. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang peneliti kumpulkan melalui observasi, 

wawancara,dan dokumentasi bahwa penerapan e-office pada Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Analisis penerapan e-office pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dinilai 

masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator yang diambil 

dari Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 56 Tahun 2016 sebagai berikut: 

a. Organisasi 

Para pelaksana sudah mengintruksikan bawahannya masing-masing 

untuk menngunakan e-office.  

b. Komunikasi dan Spesifikasi 

Dalam komunikasi Internal maupun eksternal sudah terlaksana dengan 

baik, namun dalam Spesifikasi Fungsional e-office masih adanya fungsi 

e-office yang belum terlaksana dengan baik. 

c. Fasilitas 

Belum adanya fasilitas khusus yang disediakan dari OPD sehingga 

masih terjadi kekurangan komputer untuk mengaplikasikan e-office ini 

secara maksimal. 

2. Kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan e-office dalam 

meingkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 

adalah sebagai berikut: 
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a. Dana.  

b. Sumber Daya Manusia 

c. Koneksi Internet 

d. Koordinasi 

Koordinasi pada Dinas Kebudayaan belum dilakukan secara maksimal 

yang mana belum adanya sanksi yang berlaku bagi pegawai yang belum 

sepenuhnya menerapkan e-office dalam proses administrasi. 

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan E-

Office dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau, memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak organisasi yang membuat kebijakan berlakunya penerapan e-

office pada Dinas Provinsi Riau untuk lebih aktif dalam memantau 

kegiatan administrasi menggunakan e-office ini, seperti dengan 

memberlakukan sanksi bagi pihak yang masih melakukan kegiatan surat-

menyurat secara manual. 

2. Bagi pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau agar lebih mampu dan 

menguasai cara menggunakan e-office baik dalam hal kepentingan pribadi 

maupun kepentinangan personal seperti izin atau cuti melalui e-office. 

Sehingga penggunaan e-office ini semakin terlihat dampaknya untuk 

meningkatkan kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien. 
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3. Bagi pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Riau agar menyediakan fasilitas 

pendukung kegiatan e-office seperti tersedianya computer khusus yang 

dapat digunakan oleh admin e-office Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. 

4. Bagi pihak pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau agar dapat 

meningkatkan dalam penerapan e-office dalam pengadministrasian. 
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