
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang 

Ketatausahaan, Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika, statistik, persandian, 

pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional serta 

tugas pembantuan. 

 

Fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten di bidang Komunikasi, 

Informatika, Statistik, dan Persandian; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten 

di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian; 

4) Pengelolaan Urusan Ketatausahaan; 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Rincian Tugas : 

1) Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas 

dan merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi informatika, statistik dan 

persandian. 

2) Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah merumuskan kebijakan 

daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang komunikasi informatika 

statistik dan persandian; 

3) Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah kabupaten di bidang komunikasi 

informatika statistik dan persandian; 



4) Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi 

informatika statistik dan persandian di kabupaten; 

5) Merumuskan penyusunan dan sasaran program kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Nias Utara serta mengendalikan dan mengarahkan 

pelaksanaannya; 

6) Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang bersal dari pemerintah 

Daerah, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat; 

7) Mengelola PPID Pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

8) Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi; 

9) Menghadiri dan atau memimpin rapat /pertemuan yang berhubungan bidang tugas 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, terutama komunikasi informatika 

statistik dan persandian; 

10) Menyusun laporan pertanggungjawaban Kepada atasan; 

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Nias Utara. 

 

1.1 SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

A. Tugas Pokok : 

 Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, serta urusan 

umum kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

 

B.  FUNGSI 

1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan; 

2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan 

administrasi kepegawaian; 

3) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokalan dan hubungan 

masyarakat; 

4) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas; 

5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanan kgiatan unit kerja. 

 



Rincian tugas sebagai berikut: 

1) Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyusunan perencanaan, 

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian; 

2) Mengkoordinir pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian 

dinas; 

3) Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administrasi 

dinas; 

4) Mengkoordinir perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban 

keuangan dinas; 

5) Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan dan pengurusan administrasi 

kepegawaian dinas; 

6) Mengkoordinir penyelenggaraan seluruh kegiatan protokoler dan hubungan 

masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas; 

7) Mengkoordinir operasional dan penataan rumah tangga dinas serta kebutuhannya; 

8) Mengkoordinir pengelolaan dan penataan kearsipan, arus surat-surat dinas yang 

tertib dan terarah; 

9) Menyelenggarakan koordinas, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja; 

10) Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan 

tugas-tugas administrasi perkantoran, keuangan, umum dan kepegawaian; 

11) Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; 

12) Menyampaikan saran dan pendapat kepada atsan terkait bidang tugasnya; 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang di[impin oleh kepala sub bagian , 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretris Dinas Komunikasi 

dan Informartika. Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah 

sebagai berikut: 

 

 



1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

a. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi, 

b. Rincian Tugas: 

1) Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian. 

2) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat 

dinas, dan pendokumentasian kegiatan dinas. 

3) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas. 

4) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan 

lingkungan kerja dinas. 

5) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor serta asset lainnya. 

6) Melaksanakan persiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasaran di 

lingkungan kantor. 

7) Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang. 

8) Melaksanakan pengelolaan adminstrasi perkantoran. 

9) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyimpanan, serta pemeliharaan data 

dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas. 

10) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun serta 

pemberian penghargaan. 

11) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangat, daftar penilaian pekerjaan/skp, 

daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai. 

12) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan, teknis dan fungsional 

13) Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas. 

14) Melaksanakan penyiapan bahan pmbinaan kepegawaian dan disiplin pegawai. 

15) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan 

fungsional. 

16) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum 

kepegawaian. 



17) Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya. 

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

2. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

a. Tugas Pokok: Melaksankan pengelolaan administrasi keuangan 

b. Rincian Tugas: 

1) Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas keuangan pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika. 

2) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukaan keuangan 

anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

3) Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan. 

4) Melaksnakan kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran. 

5) Melaksnakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan akhi tahun. 

6) Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana dan kegiatan dinas. 

7) Melaksanakan pengolahan data dan penyusunan rencana dan kegiatan tahunan dinas. 

8) Mengkompilasi hasil kegiatan kerja dan anggaran dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

9) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika. 

10) Menyusun laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kerja. 

11) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan perencaan dan pengelolaan 

keuangan. 

12) Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya. 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

 

A. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK 

 

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas 

merumuskan  layanan informasi publik,  pengelolaan informasi publik serta 

kemitraan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Daerah serta layanan 

penyelesaian sengketa informasi. 



Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi 

Publik mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik 

b) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik; 

c) Penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektoral; 

d) Penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik; 

e) Penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi 

komunikasi publik; 

f) Penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik; 

g) Penyelenggaraan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Kabupaten Nias 

Utara; 

h) Penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan sumber daya dan lembaga 

komunikasi publik; 

i) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik; 

j) Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis advokasi, penyelesaian sengketa 

informasi; 

k) Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi, penyelesaian sengketa informasi; 

l) Penyelenggaraan pengemasan ulang konten nasional dan konten daerah; 

m) Penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi inforamsi kebijakan melalui 

Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah; 

n) Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

o) Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai 

uraian tugas: 

a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran – Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran) di Bidang  Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 

setiap Tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas; 



b) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan 

informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan 

pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

c) Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, 

statistik sektoral dan kemitraan komunikasi publik; 

d) Menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Kabupaten Nias 

Utara ; 

e) Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi  di 

bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik 

dan kehumasan pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

f) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan sumber daya bidang 

layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan 

kehumasan pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

g) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan 

informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan 

pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

h) Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan tata usaha, advokasi 

sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi  Kabupaten Nias Utara; 

i) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pengaduan 

sengketa informasi; 

j) Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyerapan sistem 

informasi layanan pengaduan sengketa informasi secara elektronik; 

k) Menyelenggarakan layanan informasi; 

l) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 

m) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; 

n) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait; 

o) Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

p) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 



Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala 

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi  Publik dibantu oleh : 

a. Seksi Pengelolaan Informasi; 

b. Seksi Layanan Informasi Publik; 

c. Seksi Kemitraan Publik; 

A.   Kepala Seksi Pengelolaan Informasi 

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik, layanan monitoring isu publik di media 

(media massa dan sosial) (survey, jajak pendapat dan pengolahan aduan 

masyarakat di Kabupaten Nias Utara; 

b) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang 

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, layanan monitoring isu publik di 

media (media massa dan sosial) (survey, jajak pendapat dan pengolahan aduan 

masyarakat di Kabupaten Nias Utara; 

c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik, layanan monitoring isu publik di media 

(media massa dan sosial) (survey, jajak pendapat dan pengolahan aduan 

masyarakat di Kabupaten Nias Utara; 

d) Memimpin,  merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik 

melalui kegiatan seksi pengelolaan informasi,  serta kegiatan Bimtek, Supervisi, 

Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan pendokumentasian; 

e) Melaksanakan penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam kegiatan 

seksi pengelolaan informasi; 

f) Melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pengdokumentasian lintas sektoral 

lingkup  pemerintah Kabupaten Nias Utara; 

g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 



A. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik,  

a. Melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga 

komunikasi pemerintah; 

c. Melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi publik; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan 

informasi publik; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara kota sebagai bahan sajian layanan 

informasi; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan 

informasi publik melalui PPID; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui 

media on-line dan website; 

i. Melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center; 

j. Melaksanakan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara 

dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat; 

k. Melaksanakan fasilitasi dan implementasi kegiatan tata usaha, advokasi, 

sosialisasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi; 

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik; 

m. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

B. Kepala Seksi Kemitraan Publik 

a. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas 

sektoral; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi 

komunikasi publik; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga 

pemantau media/lembaga konsumen media; 



d. Melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (media 

relations); 

e. Melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing 

notes, press release, backgrounders); 

f. Melaksanakan jumpa pers; 

g. Melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas; 

h. Melaksanakan pertemuan Bakohumas; 

i. Melaksanakan forum dialog dengan pemerintah kabupaten / kota; 

j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga 

komunikasi publik; 

k. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

 

B. BIDANG TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai unsur lini mempunyai tugas 

pokok membantu kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas 

pengelolaan teknologi komunikasi dan informatika; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok bidan Teknologi Komunikasi dan Informatika 

mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan, perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Teknologi 

Komunikasi dan Informatika; 

b) Penyiapan bahan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup Bidang Teknologi 

Komunikasi dan Informatika; 

c) Pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika; 

d) Pengoordinasian, pelaksanaan tugas pokok teknis penyelenggaraan pelayanan 

publik dalam lingkup Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika; 

e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Komunikasi dan 

Informatika; 

f) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 



g) Penyusunan dan pelaksanaan starandar pelayanan publik dan standar operasional 

prosedur di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika; 

h) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengeloaan 

aplikasi dan pengembangan informatika, pelaksanaan keamanan infrastruktur, 

serta pelaksanaan analisa data evaluasi penerapan sistem informatika; 

i) Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan e-goverment, e- service 

perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika dan standarisasi serta 

monitoring dan evaluasi aplikasi informatika; 

j) Pengembangan sarana dan prasarana aplikasi informatika dalam mendukug 

implementasi e-goverment. 

k) Penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah; 

l) Peningkatan dan pemberdayaan sistem aplikasi informatika; 

m) Pemrosesan pertimbangan dan analisa teknis pemanfaatan sistem aplikasi 

infomatika; 

n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; 

 

Kepala Bidang Pengelolaan Informatika membawahi : 

1) Kepala Seksi Infrastruktur 

2) Kepala Seksi Aplikasi E-Goverment 

3) Kepala Seksi Keamanan Informasi 

Kepala Seksi Infrastruktur  

Seksi infrastruktur sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dalam memimpin dan 

melaksanakan tugas penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok, seksi infrastruktur mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan jaringan infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi; 

b. Melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan 

lembaga/instansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi; 



c. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi; 

d. Melaksanakan penyiapan analisas kebutuhan bandwith; 

e. Melaksanakan pengelolaan bandwith jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi; 

f. Melaksanakan pengendalian bandwith (pitalebar); 

g. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 

h. Melaksanakan fasilitasi hosting dan collocation; 

i. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi 

dan komunikasi; 

j. Melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 

k. Melaksanakan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi; 

m. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;  

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dina 

Kepala Seksi Aplikasi E – Goverment 

Seksi Aplikasi E-Goverment sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dalam memimpin 

dan melaksanakan tugas  Seksi Aplikasi E-Goverment.  Untuk menyelenggarakan 

tugas pokok, Seksi Aplikasi E-Goverment mempunyai fugsi : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Aplikasi E-Goverment berdasarkan langkah-

langkah operasional Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dan hasil 

evaluasi untuk peningkatan daerah dan masyarakat lingkup provinsi; 

b. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

c. Menyelenggarakan kegiatan  penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengembangan aplikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; 



d. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan 

Publik yang terintegrasi sesuai dengan program kerja agar layanan aplikasi 

pemerintah dapat terus berkembang; 

e. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik sesuai 

dengan program kerja agar aplikasi kepemerintahan dan publik dapat terus 

terpelihara; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar 

prosedur dan kriteria pengembangan aplikasi; 

g. Melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan falisitasi dengan 

instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan aplikasi; 

h. Melaksanakan pengembangan Business Process Reenginering pada sistem yang 

berjalan; 

i. Melaksanakan integrasi aplikasi pada layanan publik; 

j. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan 

suplemen yang terintegrasi; 

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi; 

l. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Kepala Seksi Keamanan Informasi 

Seksi Keamanan Informasi sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok  

membantu kepala bidang dalam memimpin  dan melaksanakan tugas penyelenggara 

keamanan informasi.  Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Keamanan 

Informasi mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Keamanan 

Informasi; 

b) Menyusun norma, standar prosedur dan kriteria Keamanan Informasi sesuai 

dengan program kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efesien; 

c) Melaksanakan layananan monitoring traffic elektronik sesuai dengan program 

kerja agar tercapai tujuan; 



d) Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi sesuai dengan 

program kerja; 

e) Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM Bidang Teknologi 

Komunikasi dan Infomatika; 

f) Melaksanakan layanan keamanan pada system elektronik Pemerintah Daerah, 

melaksanakan audit teknologi komunikasi informasi, penyelenggaraan internet 

sehat, kreatif dan inovatif dan produktif sesuai dengan program kerja bidang; 

g) Melaksanakan layanan bimbingan teknis pemanfaatan sistem komunikasi oleh 

aparatur pemerintah; 

h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keamanan informasi lingkup 

Pemerintah Daerah; 

i) Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan sarana dan kelengkapan 

pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j) Melaksanakan pencatatan administrasi penyimpanan dan pemeliharaan arsip 

berita radiogram baik yang diterima dari pusat atau daerah sesuai dengan program 

kerja; 

k) Membimbing bawahan agar bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

 

C. BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK 

Bidang Persandian dan Statistik sebagai unsur lini yang mempunyai tugas pokok 

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik meliputi kegiatan seksi 

persandian dan kegiatan seksi statistik, serta kegiatan bimtek, supervisi, pemantauan, 

pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang yang maksimal dan 

handal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok bidang Persandaian dan Statistik 

memiliki uraian tugas : 



1) merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang persandian dan 

statistik melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi statistik 

berdasarkan  rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber 

data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) membagi tugas dan memberi putunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan 

baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 

tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 

3) mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan 

kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut; 

4) melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum 

dan teknis di bidang persandian dan statistik melalui kegiatan seksi persandian 

dan kegiatan seksi statistik sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas bidang yang berbasis kinerja; 

5) melaksanakan penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

persandian dan statistik melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi 

statistik, untuk digunakan sebagai pedoman kerja, agar pelaksanaan tugas dapat 

terarah; 

6) melaksanakan analisis kebutuhan fasilitas dalam melaksanakan kebijakan 

kegiatan di bidang persandian dan statistik, untuk melancarkan pelaksanaan 

tugas; 

7) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur di bidang persandian 

dan statistik, untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

8) melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

persandian dan statistik melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi 

statistik, agar tersedianya bahan bimbingan teknis dan supervisi yang 

komprehensif; 

9) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian dan statistik 

melalui kegiatan seksi persandian dan kegiatan seksi statistik, untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia pengelola 

kegiatan persandian dan statistik; 



10) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan 

di bidang persandian dan statistik, untuk mengetahui pencapaian target kegiatan 

dan mencari solusi dalam memecahkan masalah; 

11) melaksanakan koordinasi kegiatan kebijakan di bidang persandian dalam 

pengawasan media komunikasi milik pemerintah kabupaten seperti 

stasiun/jaringan radio termasuk radio dua meteran, stasiun/jaringan televisi, 

telepon, faxcimile, dan alat komunikasi lainya, untuk meningkatkan kualitas 

hubungan media dan layanan komunikasi pemerintah daerah yang handal; 

12) melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan hubungan komunikasi internal 

melalui frekuensi radio dalam lingkup pemerintah kabupaten, untuk 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi frekuensi radio dalam komunikasi 

internal; 

13) melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan atas penyimpanan dan 

pemeliharaan materi/informasi persandiandan personil, untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

14) melaksanakan pengiriman atau penerimaan berita dengan pesawat telex atau 

mesin sandi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 

15) mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang 

berhubungan dengan persandian, agar tersedianya layanan data dan informasi 

persandian yang komprehensif; 

16) melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan persandian; 

17) merencanakan kegiatan urusan data dan statistik yang meliputi data perencanaan 

pembangunan daerah dan urusan statistik, untuk penyusunan laporan dan 

perencanaan; 

18) menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja seksi 

statistik, dalam rangka mendukung kelancaran tugas; 

19) melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro 

pembangunan kabupaten, untuk dijadikan sebagai bahan analisis dalam 

kebijakan makro pembangunan kabupaten; 



20) melaksanakan penyiapan bahan pemberi dukungan penyelenggaraan statistik 

dasar dan survey antar sensus skala kabupaten, untuk kelancaran kegiatan 

statistik dasar dan survey antar sensus skala kabupaten; 

21) melaksanakan koordinasi kegiatan statistik sektoral skala kabupaten pada semua 

satuan kerja perangkat daerah, untuk meningkatkan kualitas data statistik satuan 

kerja perangkat daerah; 

22) menyiapkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan, hasil pelaksanaan tugas 

kedinasan lainnya sesuai sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang 

dilakukan agar digunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 

23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk membantu pimpinan dalam 

memecahkan setiap persoalan kedinasan. 

 

Kepala Bidang Statistik dan Persandian membawahi : 

1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data 

2) Kepala Seksi Persandian 

3) Kepala Seksi Statistik 

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Data  

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan bidang pengolahan data; 

b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah kabupaten, agar 

tersediannya layanan data statistic dalam pengembangan pembangunan yang 

komprehensif; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan 

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam 

rangka peningkatan pengolahan data; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan 

data; 

f. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang 

ekonomi; 



g. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang 

politik, hukum dan HAM; 

h. Melaksanakan pendokumentasian data statistik dari seluruh bidang; 

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data; 

j. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan 

keamanan informasi; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan 

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan 

keamanan informasi; 

c. Melaksanakan  penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerimaan dan 

penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam 

rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan 

sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah; 

f. Melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah; 

g. Melaksanakan DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity 

Plan); 

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi telekomunikasi dan 

keamanan informasi; 

i. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;  

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

 

 

 

 



 Kepala Seksi Statistik : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas dengan 

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam 

rangka peningkatan statistik; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik; 

f. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang ketahanan sosial; 

g. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang kependudukan dan 

ketenagakerjaan; 

h. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang kesejahteraan 

rakyat; 

i. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang katahanan sosial 

bidang industri dan perdagangan; 

j. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang politik; 

k. Melaksanakan rancangan persiapan pelaksanaan survei bidang hukum dan HAM; 

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik; 

m. Memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; 

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 


