
 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK 

 
 
 

 



PENDAHULUAN 

 
Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik dibentuk pada Tahun 2016 Sesuai 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentuka Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur . Maka Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun Berdasarkan Peraturan yang 
Berlaku Antara Lain: 

 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan 

Kenerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Pemerintah; 

3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja,pelaporan Kinerja san tata cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (LAKIP); 

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Tatistik Kabupaten 

Halmahera Timur. 

 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini memberikan 

tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran dari rencana Program Teknologi 

informasi dan Komunikasi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan, sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Organisasi. 

Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik mempunyai tugas Penyusunan 

Kebijakan Teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi Sebagai Berikut: 

 
1. Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi Informatika Persandian Dan 

Statistik ; 

2. Merumuskan Kebijakan serta mengidentifikasi masaalah di Bidang Komunikasi 

Informatika Persandian Dan Statistik ; 

3. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi Informatika 

Persandian Dan Statistik ; 

4. Pelaksanaan Administrasi 
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1. Struktur Organisasi 
 

2. Tugas dan Fungsi Organisasi 

Kepala Dinas 

1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

2) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas 

melaksananakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas 

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi: 

a) menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas; 

b) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk dilaksananakan oleh sekretariat, bidang, subbagian, seksi dan 

UPT Dinas; 



c) melaksanakan program dan kegiatan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian 

dan Statistik; 

d) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik; 

e) mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik; 

f) melakukan pembinaan kepegawaian dilingkungan dinas; 

g) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik; 

h) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, 

Persandian dan Statistik; 

i) menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; 

j) melaksananakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan bidang 
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 

k) melaporkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik; 

l) melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan 
dinas; 

 
m) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku 

kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi 
kerja serta pengembangan karir; 

n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretaris 

1) Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian keuangan, 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b) penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, 

kegiatan dan anggaran dilingkungan dinas; 

c) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi 

di lingkungan dinas; 

d) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

e) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

g) penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangka t daerah 

terkait; 

h) pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laoran  Hasil 

Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan Penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, 

laporan kinerja dinas dan surat menyurat; 

i) pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas; 



j) pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI); 

k) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a) penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

b) penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian 

c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan 

pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d) melaksanakan urusan keprotokoler, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-

rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; 

e) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; 

f) melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keaman dan kebersihan 

dilingkungan kerja; 

g) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dan 

perlengkapan kantor dan asset lainnya; 

h) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana dilingkungan dinas 

i) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian 

daninfentarisasi barang-barang infentaris; 

j) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; 

k) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas; 

l) melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, 

serta pemberian penghargaan; 

m) melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian 

pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/ janji pegawai, gaji berkala 

dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 

n) melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan 

kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

o) melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian 

dinas; 

p) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 



pegawai; 

q) elaksanakan penyiapan bahan standard kompetensi pegawai tenaga 

teknis dan fungsional; 

r) melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya; dan 

t) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. 

 
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

 

1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada sekretaris dinas. 

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub 

Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

fungsi: 

a) penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan 

administrasi keuangan; 

b) pelaksanaan penyusunan program kegiatan, rencana kerja dan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; 

c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan 

pelaporan; 

d) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian 

Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

e) melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan 

keuangan dinas; 

f) menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas, jurnal 

pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi 

anggaran baik bulanan, semester maupun tahunan sesuai ketentuan 

sebagai bahan informasi dan evaluasi; 

g) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dinas; 

h) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang 

administrasi keuangan, perencanaan kegiatan serta regulasi sktoral 

terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

i) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan 

dan anggaran dinas; 

j) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas; 



k) menyusun perencanaan strategi (Renstra) dinas; 

l) menyusun rencana kerja tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) 

tahunan serta kegiatan operasional dinas; 

m) menyusun penetapan kinerja (Tapkin) dan penilaian/ pengukuran 

kinerja; 

n) menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas; 

o) menyusun indikator kerja utama (IKU) dinas; 

p) mengkoordinasikan dan menyusun indikator kinerja individu (IKU) 

pegawai lingkungan dinas; 

q) mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan 

LPPD setiap akhir tahun; 

r) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam 

rangkarencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja 

dinas; 

s) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas; 

t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; dan 

u) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. 

 
 

Bidang Komunikasi 

1) Bidang Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2) Bidang Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 

Komunikasi mempunyai fungsi: 

a) perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik 

pemerintah daerah; 

b)  pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi 

di kabupaten; 

c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang komunikasi 

publik pemerintah daerah; 

d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi publik 

pemerintah daerah; 

e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Komunikasi 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

g) menyusun rumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik 

pemerintah daerah; 



h) melaksanakan kebijakan teknis bidang komunikasi publik pemerintah 

daerah; 

i) mengelola informasi publik pemerintah daerah; 

j) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan 

operasional usaha komunikasi; 

k) melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan jasa usaha 

komunikasi dan informasi; 

l) melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap 

Lembaga Penyiaran Publik Local (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda; 

m) melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan 

media massa; 

n) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan 

menara telekomunikasi; 

o) melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan 

publik (SPP); 

p) menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 

q) menyelenggarakan koordinasi penerapan sistem informasi layanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 

r) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk meningkatkan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya; dan 

t) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 
Seksi Informasi Komunikasi Publik 

 
1) Seksi Informasi Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang komunikasi. 
2) Seksi Informasi Komunikasi Publik tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis Seksi Informasi Komunikasi Publik. 
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi: 

a) penyusunan program Seksi Informasi Komunikasi Publik mengacu pada 

rencana kerja Dinas; 

b) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi publik; 

c) enyelenggaraan kegiatan seksi Informasi Komunikasi Publik; 

d) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Informasi Komunikasi 

Publik; 

e) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Informasi 

Komunikasi Publik sesuai rencana kerja dinas; 

f) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 



pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah, serta pelayanan informasi public di Kabupaten; 

g) menyelenggarakan layanan monitoring isu publik dimedia (media massa 

dan social); 

h) mengumpulkan pendapat umum (survey, jajak pendapat); 

i) mengelola pengaduan masyarakat; 

j) melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral 

pemerintah daerah; 

k) mengelola dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi public 

lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di kabupaten; 

l) menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

m) melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relation); 

n) melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah 

daerah/media internal; 

o) melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan 

lembaga komunikasi publik; 

p) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya; dan 

r) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. 

 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi,Informasi Komunikasi 

 

1. Seksi Pengembangan Sumber 

DayaTeknologi,InformasidanKomunuikasidipimpinole hseorangKepala seksi yang 

berada dibawahdanbertanggungjawab kepalaBidangKomunikasi; 

2. SeksiPengembanganSumberDayaTeknologi,InformasidanKomunikasimemp unyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pengembangan 

Sumber DayaTeknologi,Informasi daN Komunikasi; 

  
3. Dalammelaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat(2),SeksiPengembanganSumberDayaTeknologi,InformasidanKomunikasimem 

pu 

nyaifungsi : 

a. MenyelenggarakanKoordinasiKerjasamalintas Pemerintah 

Daerah,PemerintahPusatdan Non Pemerintah. 

b. MelaksanakanPeningkatanKapasitasAparaturTeknisTeknologi,InformasidanKom 

unikasi 



c. MenyelenggarakanayananPeningkatankapasitasAparaturdalampengelolaanProta 

ldan Website. 

d. Menyelenggarakanevaluasidanpelaporan. 

e. Melaksanakanpembinaaandanpengawasan, 

sertapenilaiankinerjadanperilakukepadabawahansesuaiketentuanuntukpenin 

gkatandisiplin, motivasidanprestasikerjasertapengembangankarier. 

f. Melaksanakantugaskedinasanlain 

yangdiberikanolehatasansesuaitugasdanfungsinya. 

g. Melaporkanhasilpelaksanaantugas/ kegiatankepadaatasan. 
 

Bidang Informatika 
 

1) Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2) Bidang Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan dibidang Informatika pemerintah daerah. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang 

Informatika mempunyai fungsi: 

a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang e-Government; 

b) pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pelayanan informasi e- 

Government; 

c) pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 

publik,dan kegiatan kabupaten; 

d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria e-Government; 

e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

f) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Informatika 

sesuai rencana kerja dinas; 

g) menyusun rumusan rencana teknis bidang e-Government; 

h) melaksanakan kebijakan teknis dibidang e-Government; 

i) melaksanakan pelayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK; 

j) melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan pengguna akses 

internet; 

k) melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah; 

l) menyiapkan layanan keamanan informasi e-Government; 

m) penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

daerah; 

n) menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-Government 

o) melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK smart City; 

p) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk meningkatkan disiplin, 



motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya; dan 

r) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. 

 
Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

 
1) Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Informatika. 

2) Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain tugas pokok merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis Seksi Seksi Pengelolaan Nama Domain 

dan Sub Domain. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain mempunyai fungsi: 

a) penyusunan program Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

Publik mengacu pada rencana kerja Dinas; 

b) penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub 

Domain; 

c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Nama 

Domain dan Sub Domain; 

d) penyusunan program Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

mengacu pada rencana kerja Dinas; 

e) penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan Nama Domain dan Sub 

Domain; 

f) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan Nama 

Domain dan Sub Domain; 

g) melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi; 

h) penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik 

dan kegiatan pemerintahan; 

i) menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat; 

j) melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah 

daerah; 

k) melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan 

domain, Portal dan website; 

l) menetapkan dan merubah nama pejabat domain; 

m) menetapkan merubah nama domain dan sub domain; 

n) menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; 

o) melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis 

bidang TIK; 

p) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 



motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya; dan 

r) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 
 

Seksi Pengelolaan e-Government Daerah 

1) Seksi Pengelolaan e-Government Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Informatika. 

2) Seksi Pengelolaan e-Government Daerah tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan e-Government Daerah. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Pengelolaan e-Government Daerah mempunyai fungsi: 

a) penyusunan program Seksi Pengelolaan e-Government Daerah mengacu 

pada rencana kerja Dinas; 

b) penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan e-Government Daerah; 

c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengelolaan e- 

Government Daerah; 

d) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan e- 

Government Daerah sesuai dengan rencana kerja dinas; 

e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi 

e- Government pemerintah daerah; 

f) melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi 

e-Government; 

g) melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; 

h) melaksanakan layanan recovery data dan informasi; 

i) melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City; 

j) melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat; 

k) melaksankan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

implementasi e-Government dan Smart City; 

l) melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 

infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing; 

m) melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi 

pemerintah; 

n) melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik 

pemerintah daerah; 

o) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 



perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya; dan 

q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 
 

Bidang Persandian dan Statistik 

1) Bidang Persandian dan statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2) Bidang Persandian dan statistik tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Statistik 

3) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Persandian dan statistik mempunyai 

fungsi: 

 

a) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk 

pengamanan informasi pemerintah daerah; 

b) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup 

pemerintah daerah; 

c) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk 

pengamanan informasi pemerintah daerah; 

d) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup 

pemerintah daerah 

e) koordinasi kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan persandian dan 

statistik; 

f) koordinasi pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah; 

g) koordinasi pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi 

menggunakan persandian; 

h) pemberian dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah; 

i) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan persandian dan statistik; 

j) penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang 

persandian dan statistic; 

k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

l) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Persandian 

dan Statistik sesuai dengan rencana kerja dinas; 

m) menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk 

pengamanan informasi pemerintah daerah; 

n) menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup 

pemerintah daerah; 

o)  melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk 

pengamanan informasi pemerintah daerah; 

p) melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di 



lingkup pemerintah daerah 

q) melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data bidang persandian dan 

statistik; 

r) melaksanakan persandian dan pengamanan terhadap alat-alat persandian; 

s) mengkoordinasikan pengumpulan data dan pelaksanaan survey sesuai 

kebutuhan pemerintah daerah; 

t) melaksanakan analisis dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan 

survey; 

u) mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi 

menggunakan persandian; 

v) memberikan dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah 

daerah; 

w) melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan persandian dan 

statistik; 

x) menyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang 

persandian dan statistik; 

y) melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

z)  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan 

ugas/kegiatan kepada atasan. 

Seksi Persandian 

1) Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Satistik. 

2) Seksi Persandian tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis Seksi Persandian. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Persandian mempunyai fungsi: 

a) penyusunan program Seksi Persandian mengacu pada rencana kerja 

Dinas; 

b) penyelenggaraan kegiatan Seksi Persandian; 

c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Persandian; 

d) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Persandian 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

e) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis 

terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; 

f) mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola 

persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan 

informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, 

pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras 

sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi; 



g) mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional 

pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 

kabupaten; 

h) mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional 

pengamanan komunikasi sandi; 

i) mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, 

pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi 

sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi; 

j) melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi; 

k) mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan 

pengamanan informasi milik pemerintah daerah; 

l) mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; 

m) melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran 

informasi berklasifikasi; 

n) menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; 

o) melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, 

fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 

p) mengembangkan kopentensi sumber daya manusia sandi melalui program 

pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop 

dan/atau seminar; 

q) melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan 

perangkat lunak dan perangkat keras persandian; 

r) melaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak 

persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi; 

s) menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka 

operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 

kabupaten; 

t) menyusun rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka 

operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 

kabupaten; 

u) menyusun rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada 

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; 

v) merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan kabupaten; 

w) melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi 

penting/ vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode 

pengamanan persandian lainnya; 

x) melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan 

operasional persandian dan keamanan informasi; 

y) menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 



pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

persandian,operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi; 

z) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

persandian,operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional 

Sandiman; 

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja 

dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan 

disiplin,motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya; dan 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 
 

Seksi Statistik 

1) Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Satistik; 

2) Seksi Statistik tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Seksi Statistik. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Statistik mempunyai fungsi: 

a) penyusunan program Seksi Statistik mengacu pada rencana kerja Dinas; 

b) penyelenggaraan kegiatan Seksi Statistik; 

c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Seksi Statistik. 

d) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Statistik sesuai 

dengan rencana kerja dinas; 

a) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis 

penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah; 

b) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan 

kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah 

daerah; 

c) mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan survey bidang sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan HAM; 

d) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial, 

ekonomi, politik, hukum dan HAM dengan dinas/instansi dan pihak-pihak 

terkait; 

e) melaksanakan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan 

HAM; 

f) menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil-hasil 

pembangunan daerah; 



g) menyusun dan mengembangkan visualisasi statistik pembangunan 

daerah; 

h) melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang 

sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM; 

i) melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan HAM; 

j) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan 

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, 

 
motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 

k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya; dan 

l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 
 


