
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR ^ TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABU PATEN BOYOLAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingac

bahwa untuk meiakaanakari ketentuan Pasal 3 ay at (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolaii Nomor 16 Tahun 
2016 lentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat 
Oaerah dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas j aba tan 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Boyolaii perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolaii 
tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinaa Komunikaai 
dan Informatika Kabupaten Boyolaii;

1. Undang‘Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang
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3. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679|;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daaerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Ketja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN 
IN FORM ATI KA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah
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Pemenniah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemenntahan Daerah yang memtmpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonora.

Dinas Kornunikasi dan (nformatika yang selanjutnya disebut 

Diskominfo adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan unisan 
pemerintahan Daerah bidang komunlkaai dan informatika, bidang 

persandian, dan bidang statistik.

BAB II

URAIAN TUQAS

Bagian Kesatu 

Diskominfo

PasaJ 2

(1) Diskominfo mom puny ai tugas mem bantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kornunikasi dan 
informatika, bidang persanclian, dan bidang statistik.

(2) Diskominfo di pirn pin oleh Kepala Diskominfo yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah di bidang kornunikasi dan informatika, bidang persandian, dan 
bidang statistik.

(3) Uraian tugas Kepala Diskominfo sebagai man a dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
kornunikasi dan informatika. bidang persandianr dan bidang 

statistik sesuai dengan ketcntuan peraturan peru ndang-u ndangan 
dan percimbangan teknis bidang kornunikasi dan informatika. 
persandian dan statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menetapkan percncanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang kornunikasi dan informatika, bidang persandian, 
dan bidang statistik sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bcrdasorkan rencana pern ban gun an daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggun^awabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

atrategis;

c. mengoordinasikan ....



-4-

c. mengoordinaaikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang 

statistik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan suraber 
daya agar penyelenggaraannya betjalan efektif sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistnbusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 

berjalan dengan efektif. efiaien, dan tepat sasaran;

e. mengelola in forma si dan komunikasi publik Pemerintah Daerah 
meliputi opini dan aspiraai publik di lingkup Pemenncah Daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasiona) dan 
Pemerintah Daerah. penyediaan konten lintas sektoraJ dan 

pengelolaan media komunikasi pub)ik< pelayanan informasi publik, 
layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan aksea informasi publik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang informadf, 
komunikalif, dan terbuka;

f. mengelola domain Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk meml>erikan layanan penyelcn^araan 

pemerintahan dan pernbangunan Pemerintah Daerah berbasis 

website,

g. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan sub domain bagi 
Perangkat Daerah, pelayanan publik, dan kegiatan Pemerintah 

Daerah serta domain desa sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud layanan penyelenggaraan pemerintahan 
perangkat Daerah, pelayanan publik, dan kegiatan Pemerintah 

Daerah berbasis website.

h. menyelenggarakan layanan e-gouemment Pemerintah Daerah 
meliputi layanan infrastuktur dasar data center, disaster recoi^ery 

center dan teknologi, informasi dan komunikasi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses Internet, layanan 
sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. layanan keamanan 
informasi e-Oovemmenx, layanan manajemen data dan informasi e- 
Govemment. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 
generik dan spesiHk dan suplemen yang terintegras^ integrasi 
layanan publtk dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

teknologi, informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan 
Government Chief lnformatio?i Officer Pemerintah Daerah, 
pengembangan sumber daya teknologi. informasi dan komunikasi 
Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud e-govemment Pemerintah 

Daerah yang baik:

i. menyelenggarakan
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menyelenggarakan pelayanan administraai dan penzinan serta 
pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi aeauai 
ketentuan peraiuran perundang-undangan dan Standar Operasional 
Prosedur agar terw'ujud ketertiban, keamanan. dan kenyamanan 
Ungkungan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;

j. menyelenggarakan per sand Ian sesuai metode dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan uniuk pengamanan informasi 
Pemerimah Daerah;

k. menyelenggarakan statistik di lingkup Pemerintah Daerah sesuai 
metode dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar Cersaji 
data statistik yang memadahi;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang 
persandian, dan bidang statistik sesuai dcngan percncanaan dan 

indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka ped>aikan kinerja;
m. memberikan saran, pendapat» dan pertimbangan kcpada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pen gam bi Ian 
kebijakan;

n. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang 

persandian, dan bidang statistik berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 

organisasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf I 
Sekretariat

Pa sal 3

(1) Sekretariat Diskominfo merapunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
surat-menyurat, kenimabtanggaan. hubungan masyarakat. 
keprotokolan. kearsipan. aset, kelembagaan, administraai dan 

pengelolaan kepegawaian, dan administraai keuangan serta 
percncanaan dan pelaporan pada Diskominfo.

(2) Sekretariat ..
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(2) Sekretariat Diskominfo dipimpin oleh Sekretaris Diskominfo yang 

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
pengelolaan surat-menyurat, keru mahtanggaan, hubungan masyarakat, 
keprotokolan, kearsipan, aset, kelembagaan, adminialrasi dan 
pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta 

perencanaan dan pelaporan pad a Diskominfo.

(3) Uraian tugas Sekretaris Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai bcrikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bid an g pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan maayarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan 
administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada 

Diskominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. menyusun perencanaan di pengelolaan suraf-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan 
administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada 

Diskominfo sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 
daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian. dan 
administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada 

Diskominfo berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas beijaian dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektlf, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengelolaan surat-menyuiat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, dan aset serta 
kelembagaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat menunjang 
pelaksanaan tugas Diskominfo secara optimal:

f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi agar 
tenvujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang 
optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Diskominfo;

g. melaksanakan ....
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g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi 

penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja. 
perbendaharaan» venfikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan kctentuan peraturan penmdang-undangan agar 
lervsojjud lertib administrasi keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi aset pads Diskominfo
meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan barang,
perbendaharaan, veriflkasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
teru'Ujud tertib administrasi aaet;

i. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan
penyelenggaraan di bidang Diskominfo, dan penctapan target 
kineija serta pelaporannya sesuai pro&edur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi
perencanaan. terausun dokumen perencanaan. dan akuntabilitas 
kincrja yang baik;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariaian sesuai dengan perencanaan dan indicator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;

k. memberikar saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
sccara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan / at a u telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang komunikasi dan 
informatika, bidang persandian, dan bidang statistik beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai in formas! dan pertanggungjawahan peiaksanaan 

tugas;
m. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinega; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinetja 

organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4 ....

9
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PasaJ 4
(I) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaair, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, aaet, kelembagaan, 
administrasi dan pengelolaan kepegawaian.

(2| Subbagiem Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin 
penyelenggaraan pengelolaan aurat-menyurat. kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan» kearsipan, aset, kelembagaan, 
administrasi dan pengelolaan kepegawaian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan teknia di bidang pengelolaan surat* 

menyurat, kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan aset. kelembagaan, administrasi, dan 

pengelolaan kepegawaian pada Diskominfo aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat berjaian seauai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, aset. kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian pada sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rcncana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtan^aan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada 
Diskominfo bcrdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas berjaian dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjaian dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
^ar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 

kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Diskominfo 

aecara optimal;

g. menyelia ....
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g. menyelia pelaksanaan aciministrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprx^tokolan aeauai proscdur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib adminiatrasi 
pengelolaan hubungan maayarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan adminiatrasi dan pengeiolaan kearaipan 

seauai prosedur dan ketentuan peraturan perundang’Undangan 
agar terwujud tertib adminiatrasi kearaipan dan menunjang 

pelaksanaan tugas Diskominfo secara optimal;

i. menyeHa pelaksanaan pengclolaan dan adminiatrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib adminiatrasi pengelolaan kepegawaian dan 

kineija pegawai yang optimal da lam mendukiing pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan kotettiban dan keanianan
lingkungan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal da lam mendukung pelaksanaan tugas;

k- menyelia pelaksanaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana 

kantor secara rutin dan/atau sesuai kebutuhan guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Diskominfo;

l. menyelia pelaksanaan pengelolaan aset sesuai proaedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud
pengelolaan aset yang optimal dalam mendukung pelaksanaan 
tugas;

m. menyelia pelaksanaan pengadministrasian pengelolaan aaet sesuai 
proaedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan aset;

n. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban
pengelolaan aset secara berkala sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud laporan yang 

memenuhi standar yang berlaku;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

p. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada aiasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretanat berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun
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q-

r.

s.

menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdaaarkan 
data dan analisa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

membina, mcngawasi, dan menilai kincrja bawahan sasuai 
ketenluan peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugaa 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya seauai tai^et kinerja; dan

melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 3

Sublmgian Perencanaan, Keuangan» dan Pelaporan

PasaJ 5

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 
melakaanakan penyuaunan rencana, program, dan kegiatan serta 

pengelolaan adminiscrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerimahan dan kinerja Diskominfo.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh 

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan melaksanakan penyusunan 
rencana. program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerimahan dan 
kinetja Diskominfo.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan. Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
pada Diskominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyuaunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
pada Diskominfo sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah;

c. menyelia ....
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c. menyelift pelaksanaan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 

serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyitaunan \aporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kineija p>ada Diskominfo 

berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 
pelakaanaan tugaa beijalan dan berhaail optima);

d. mendistribusikan tugas, memberikan perunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di bidang 
komunikaai dan informatika. bidang peraandian. dan bidang 
Statistik melalui metodologi yang dapat dipenanggungjawabkan agar 
diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan 
perencanaan dan pelaporan;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyuaunan 

dokumen rencana straiegis, rencana kinerja, rencana ketja. rcncana 
kegiatan dan an^aran, dan peijanjian kineija Diskominfo serta 
dokumen perencanaan lainnya di bidang kotnunikasi dan 
informatika, bidang persandian, dan bidang statist! k sesuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan pernndang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas Diskominfo;

g. menyusun bahan rencana pembangunan daerah jangka panjang, 
bahan rencana pembangunan daerah jangka menengah, dan bahan 
rencana pembangunan tahunan. menyusun bahan evaluasi. dan 
menyusun bahan laporan pelaksanaannya di bidang kotnunikasi 
dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
bahan penyusunan. evaluasi. dan pelaporan dokumen rencana 
pembangunan daerah. evaluasi. dan pelaporannya;

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan ca|»ian kineija
Diskominfo secara l>erkala sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan 

peningkatan pelaksanaan dan kinetja Diskominfo;

i. menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas dan laporan kineija
Diskominfo secara berk a la sesuai prosedur dan ketentuan
perat u ran peru n d an g- u ndangan sebagai pertangu ngja waban
pelaksanaan tugas dan kineija;

j. menyiapkan bahan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. bahan Laporan Kelerangan 
Pertanggungjawaban Bupati. Laporan Akuntabi litas Kineij^t Instansi 
Pemerintah bidang komunikasi dan informatika. bidang persandian, 
dan bidang statistik.

k. menyelia ....
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k. xnenyelia pelaksanaan pengclolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi Diskominfo sesuai pros«dur dan keCentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pcngelolaan 

keuangan Diskominfo;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja langsung Diskominfo secara berkaJa sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bah an 

penyusunan laporan dan peningkatan kinerja bidang keuangan;

m. menyiapkan bah an pengoordinasian dan penyusunan rencana 

anggaran belanja langsung don rencana anggaran belanja tidak 

langsung sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang* 
undangan agar terwujud pcrencanaan keuangan yang memcnuhi 
standar yang berlaku;

n. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, venHkasi, rekapitulasi dan dokumentaai pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan pc rundang-undangan agar terwujud pelaksanaan 
kegiatan perbendaharaan yang memenuhi standar yang berlaku;

o. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan 

secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud laporan yang memcnuhi 
standar yang berlaku;

p. menyelia pengelolaan ad min istrasi penggajian dan pemberian 
tunjangan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan agar tenvujud 
pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian tunjangan 

pegawai sesuai standar yang berlaku;

q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta 

pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelcn^araan pemerintahon dan kinerja sesuai dengan 
peren Canaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perhaikan kinerja;

r memberikan saran, pendapat dan pertimt>angan kep>ada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat herjaJan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyusun laporan di bidang penyusunan rencana. program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas:

t. membtna ....

r
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t. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaajn tugas 
pegawai acauai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

u. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 

aesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 

organ isasi.

Bagian Katiga

Tugaa dan Pungsi Bidang Informasi dan Komunikaai Publik

Paragraf 1

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasai 6

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugaa penyiapan 

perumuaan dan pelaksanaan kebijakan, penyuaunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaJuasi. dan peiaporan di bidang pengelolaan opini 
dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Dae rah. pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 

Daerah, penyediaan konten Untas sektoraJ dan pengelolaan media 
komunikasi publik, pelayanan informasi publik. penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang 
inforrnasi dan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas memtmpin 

penyiapan perumuaan dan pelaksanaan kebijakan, penyuaunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
Pemerintah Daerah, penyediaan konten Untas sektoral dan pengelolaan 
media komunikasi publik. pelayanan informasi publik. penguatan 
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang informatika dan komunikasi 

publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menvusun ....
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b. menyusun perencanaan di bidang informatika dan komunikasi 
publik sesuoi prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggiingjawabkan agar tersuaun 

dokumen perencanaan yang aesuai dengan rencana strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang informatika dan 

komunikasi publik berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup Pernerintab Daerah, pengelolaan 
informa si untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 

Daerah, penyediaan konten lintaa sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik. pelayanan informasi publik. penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 
informasi di Pemerintah Daerah;

f menyiapkan bahan penyusunan norma, standar. prosedur. dan 
kriteria penyelen^araan di bidang pengelolaan optn: dan aspirasi 
publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk 
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan 

konten Untas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, 
pelayanan informasi publik. penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan aksce informasi di Pemerintah 
Daerah;

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan aupervisi di 
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah 
Daerah, pengelolaan infonnasi untuk mendukung kebijakan 
nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintaa sektoral 
dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 
publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan aksca informasi di Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang informatika dan komunikasi publik sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran, pend a pat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelen^araan tugas di bidang informatika 
dan komunikasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan 
peru ndan g- u ndan ga n;

j. menyusun
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k.

1.

menyusun laporan di bidang informatika dan komunikasi publik 
berdasarkan data dan analisa sebagaJ informaai dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dal am rangka mendukung kinerja 

OT^anisasi.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 7

(11 Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini dan 

aspirasi publik di lingkup Pemerintah Dae rah, serta pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan naaionaJ dan Pemerintah 

Daerah di Pemerintah Daerah.

(2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi 
Pengelolaan Informasi Publik yang mempunyai tugas memimpin 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, stand ar, prosedur dan kriteria. dan pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi. dan pelaporan pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, serta 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

Pemerintah Daerah di Pemerintah Daerah,
(3| Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pad a ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi 
publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas da pat beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan informasi 
publik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c, menyelia ...
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c.

d.

e.

r

g

j*

k.

1.

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengetolaan informasi publik 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan pftunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan 
aspirasi pubitk di Ungkup Pemerintah Daerah. serta pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 

Daerah di Pemerintah Daerah;

menyusun norma, standar. prosedur dan kriteria pengelolaan opini 
dan aspirasi publik di Ungkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah 
Daerah di Pemerintah Daerah;

melakaanakan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di 
Ungkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah di 
Pemerintah Daerah;
melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengelolaan informasi pubUk sesuai dengan perencanaan 
dan indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kincrja;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 

informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

informasi publik 
informasi dan

menyusun laporan di bidang pengelolaan 
berdasarkan data dan analisa sebagai 
pertanggyngawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 

oi^anisasi.

Paragraf 3 ....

/
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Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Komunikaai Publik

Pa sal 8

(1) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyueunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan. evaJuasi, dan pelaporan penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. serta 
ponguatan kapasitas sumber deya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi di Pemerintah Daerah,

(2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik di pimp in oleh Kepala Sekei 
Pengelolaan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas memirapin 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kmena. dan pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan. evaluasi, dan pelaporan penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. serta 
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi di Pemerintah Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adaiah sebagai behkut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan pe run dang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan komunikasi 
publik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana stratcgis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi 
publik berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendisiribusikan tugas. memberikan pctunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, 
serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan 
penyediaan akses informasi di Pemerintah Daerah;

f. menvusun ....
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f. menyusun norma, standar, prosed ur dan kritena penyediaan 

konten tintas sektoraJ dan pengelolaan media komunikasi publik, 
serta penguatan kapaaitas sumber daya komunikasi publik dan 

penyediaan akses informasi d( Pemenntah Daerah;

g. membenkan bimbmgan teknis dan supervisi, serta pemamauan, 
evaluasi, dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, serta penguaian kapasitas 
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 
Pemenntah Daerah;

h. melaksanakan pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengelolaan komunikasi publik sesuai dengan perencanaan 
dan indicator sistem pengendaiian iniemal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kinefja;

i. membenkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 
komunikasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

j. menyusun laporan di bidang pengelolaan komunikasi publik 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina. mengawasi. daai menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
oi^anisasi.

Paragraf 4

Seksi Layanan Informasi Publik

Pa sal 9

|1) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan 
perumuaan dan pelaksanaan kebijakan. penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria. dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 
informasi publik.

(21 Seksi

f
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(2) Sek»i Layanan Informasi Fublik dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan 
JnformaBi Publik yang mempunyai tugas memimpin penyiapan bah an 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, atandar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan aupcrvisi, 
serta pcznantauan. evaluaai. dan pelaporan di bidang pelayanan 
mformasi publik.

(3) Uraian tugaa Kepala Seksi Layanan Informaai Publik sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2) adalah aebagai berikut;

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang layanan informasi 
publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar peiaksanaan tugas dapat befjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang layanan informasi publik 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia peiaksanaan tugas di bidang layanan informasi publik 
berdaaar kewcnangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
peiaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar peiaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan peiaksanaan kebijakan pelayanan informaai 
publik;

f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosed ur dan 
kriteria pelayanan informasi publik;

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. 
pelayanan informasi publik:

h. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;

i. melakaanakan pcngendalian dan evaluasi peiaksanaan kineija di 
bidang layanan mformasi publik sesuai dengan perencanaan dan 
indicator aistem pengendalian internal yang tel ah ditetapkan da lam 
rangka perbaikan kineija;

j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenu Us berdasar kajian dan/atau teiaahan 
agar arah kebijakan penyelen^taraan tugas di bidang layanan 

informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

k. menyusun ....

I



• 20-

k. menyusun laporan di bidang layanan informaai publik berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan lugaa;

l. memblna. mengawasi. dan menilal kincga bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pe^wai seauai ketentuan dan haailnya sesuai target kinecja; dan

m. meiaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugaa dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 
OTganisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungai Bidang Penyelenggaraan E-Couemment

Paragraf 1

Bidang Penyelenggaraan B-Govemment

PasaJ 10

(1) Bidang Penyelenggaraan B Covemment mempunyai tugas penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar. 
prosedur dan kriteria* dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi* 
serta pemantauan, evaluasi. dan pelaporan di bidang layanan 

infrastukrur dasar data center, disaster recoven/ center, dan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet, layanan si stem komunikaai intra 
pemerintah Pemerintah Dae rah, layanan manajemen data,

(2| Bidang Penyelenggaraan E-Goyemment di pirn pin oleh Kepala Bidang 

Penyelenggaraan E-Goi^mmenf yang mempunyai tugas memimpin 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar. prosed ur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan. evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 
infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. layanan pengembangan intranet dan 
pen^unaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 
pemerintah Pemerintah Daerah, layanan manajemen data.

(3| Uraian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Govemment 
sebagaunana dimaksud pada ayat (2) adaJah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyelen^araan E- 

Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun ....
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b. menyudun perencanaan di bidang penyelenggaraan B-Govemment 

aesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggung]dwabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugaa di bidang penyelenggaraan B- 
Government berdasar kewenajigan dan mempertimbangkan sumber 

daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas» memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang lugaanya agar pelaksanaan tugas 
beijaJan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bah an pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 
intra pemcrintah Pemerintah Dae rah. layanan keamanan informasi 
e-Goi/emment, layanan manajemen data dan informasi 
e-Govemment, layanan pengembangan dan pcngelolaan aplikasi 
generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi. integrasi 
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyclenggaiaan 
Government Clxief Infommrion Officer pemerintah Pemerintah 
Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 
kegiatan Pemerintah Daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar. prosedur. dan 
kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data 
center, disaster recoi^ery center, dan Teknolr^ Informasi dan 

Komunikasi. layanan pengembangan inlranct dan penggunaan 
akscs internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi eGouemment, 
layanan manajemen data dan informasi e Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaaji aplikasi generik dan spesifik dan 
suplemen yang terintegrasi. integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief 
Information Officer pemerintah Pemerintah Daerah. pengembangan 

sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 
Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain 
bagi lembaga. pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan ....

(
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g. menyiapkan bah an pemberian btmbingan teknis dan aupervisi di 
bidang layanan infraatruktur dasar data center, disaster recovery 

center, dan Teknologi (n forma si dan Komunikasi, layanan 
pen gem ban gan intranet dan pcnggunaan akses internet, layanan 
si stem komunikasi intra pemerintah Pemerintah Daerah, layanan 
keamanan informasi e-Govemrnent. layanan man^emcn data dan 

informasi e-Goifemment, layanan pcngembangan dan pengelolaan 
aplikaai generik dan spesifik dan su pie men yang terintegrasi, 
Integra si layanan publik dan kepemerintahan. penyelenggaraan 
ekosiatem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Information Ofpcer pemerintah 
Pemerintah Daerah, pengembangan sumber day a Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penyelenggaraan B Government sesuai den gan perencanaan 
dan indicator si stem pengendalian internal yang telah di cotap kan 
dalam rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran, pendapat dan perfimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

penyelenggaraan E-Govemmeni berjalan aesuai ketentuan pc rat u ran 
perun d an g-u n dan gan;

j. menyuaun laporan di bidang penyelenggaraan E-Covemment 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawaai. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai den gan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinetja 
organisasi.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 11 ....
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(1)

(2j

(3)

Pasal 11
Seksi Infrastruktur dan Tcknologi mempunyai tugas penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyuaunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemaniauan, evaluasi, dan pelaporan layanan infrastruktur dasar 
data center, disaster recovery center, dan Teknoiogi Informasi dan 
Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 
internet, layanan si stem komunikasi intra pemerintah Pemerintah 

Daerah. layanan keamanan informasi e-Govemment di Pemerintah 
Daerah.

Seksi Infrastruktur dan Teknoiogi di pirn pin oleh Kepala Seksi 
Infrastruktur dan Teknoiogi yang mempunyai tugas memimpin 
penyiapan bahan perumusan dan pclaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosed ur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan 
infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, dan Teknoiogi 
Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 
pemerintah Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e- 
Govemmentdi Pemerintah Daerah.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknoiogi sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan 
teknoiogi scsuai keientuan peraturan perundang-undangan dan 
penimbangan teknis agar pclaksanaan tugas dapat berjaJan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun bahan perencanaan di bidang infrastruktur dan teknoiogi 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pern ban gunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknoiogi 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal,

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur 
dasar data center, disaster recovery center, dan Teknoiogi Informasi 
dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 
akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 
Pemerintah Daerah. layanan keamanan informasi e-Oovemment di 
Pemerintah Daerah;

a.

b.

c.

d.

e.

f. menyiapkan

/
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f. mcnyiapkan bah an penyuaanan norma, standar, prosedur dan 

kriteria layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery 
center, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 
sistem komunikasi intra pemerintah Pemerintah Dacrah, layanan 

keamanan informasi e-Govemment di Pemerintah Daerah;
g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknia dan supervisi 

layanan infrastrtiklur dasar data center, disaster recovery center, 
dan Teknologi Informasi dan Komur^ikasi. layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 
intra pemerintah Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi 
e-Covemment di Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pciaksanaan kineija dl 
bidang infrastruktur dan teknol^ sesuai dengan perencanaan dan 

indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tort u Us berdasar kajian dan/atau tclaahan 
agar a rah kcbijakan penyelenggaraan tugas di bidang infrastruktur 
dan teknologi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

j- menyusun laporan di bidang infrastruktur dan teknologi 
berdasarkan data dan analisa aebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k, membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organiaasi.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi

Pasal 12
(1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 
penyusunan norma, standar. prosedur dan kriteria, dan pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaiuasi, dan 
pelaporan Layanan manajemen data dan informasi eGovemment, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik. spesifik dan 

8U piemen >ang lerintegrasi, miegrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Smart City di Pemerintah Daerah.

{2) Seksi ....
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(2| Seksi Pengembangan dan Pengeiolaan Data dan ApHkasi dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pengembangan dan Pengeiolaan Data dan Aplikasi yang 
mempunyai tugas memimpin penyiapan bahan perumuaan dan 
pelaksanaan kebijakan. penyusunan norma, aiandar, prosedur dan 

kriteria. dan pemberian bimbingan icknis dan supervisi, aerta 

pemantauan. evaluasi, dan pelaporan Layanan manajemen data dan 
informasi e Government, layanan pengembangan dan pengeiolaan 
aplikasi genenk, spesiHk dan supiemen yang terintegrasi, int^raai 
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City di Pemerintah Daerah.

(3) Uraian tugas KepaJa Seksi Pengembangan dan Pengeiolaan Data dan 

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2] adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan 
pengeiolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengeml>angan dan 
pengeiolaan data sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan 
pengeiolaan data berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 

sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepai sasaran;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan lay an art manajemen data 
dan informasi e Government, layanan pengembangan dan 
pengeiolaan aplikasi generik. spesiflk dan su piemen yang 
terintegrasi, Integra si layanan publik dan kepemerintahan, 
penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Smart City di Pemerintah Daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria layanan manajemen data dan informasi e-Covemment, 
layanan pengembangan dan pengeiolaan aplikasi generik. spesifik 
dan su piemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemcrintnhan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Smart City di Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan ....
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g. menytapkan bahan p^mbcrian bimbingan teknia dan supervise 

layanan manajemen data dan infonnasi e-Cotfemment, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aplikast generik, spesifik dan 
8U piemen yang terimegrasi, integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan, penyelen^araan ekosistem Teknologi Infonnasi 
dan Komunikasi Smart Cifydi Pemerincah Daerah;

h. melaksajiakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengembangan dan pengelolaan data sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

i. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan dan pengelolaan data berjalan sesuai ketentuan 
peratu ran perundang-undangan;

j. menyuaun laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data 

berdasarkan data dan analiaa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hesilnya sesuai target kinerja; dan

l. tneiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organ isasi.

Paragraf 4

Seksi Layanan E-GovemmerU

Pasai 13

(1| Seksi Layanan E Government mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur dan kriteria. dan pemberian bimbingan teknis 
dan supervist, seita pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan 
penyelenggaraan Government Chief Information Ofpcer Femerintab 

Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama 
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 
Pemerintah Daerah.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Layanan BOot^mment dipimpin oleh Kepala Seksl Layanan E- 
Govemment yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyuaunan 

norma, siandar, prosedur dan kriteria, dan pembenan bimbmgan teknis 
dan supervisi. serta pemantauan, evaluaai, dan peiaporan layanan 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer Pemerintah 
Feme rin tab Daerah, pengembangan sumber day a Teknologi In formas! 

dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan naraa 

domain dan sub domain bagi lembaga, pc lay an an publik dan kegiatan 
Pemerintah Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Layanan E Government sebagalmana 
dimakaud pada ay at (2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang layanan E-GovemmenX 

sesuai ketentuan peraturan pcrundangundangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang layanan E-Govemment 
sesuai prosedur dan ketentuan p>eraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pcmbangunan daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana stratcgis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang layanan E-Govemment 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan 
penyelenggaraan Government Chief ^formation Offtcer Pemerintah 

Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 
kriteria layanan penyelenggaraan Goifemment Chief fri/brmariOfi 
Officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakal, 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan 
publik dan kegiatan Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan ....

(
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g. menympkan bah an pemberian bimbingan teknts dan supervisi. serta 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan p«nye!enggaraan 

Couemment Chief Information Officer Pcmerinlah Daerah. 
pengembangan sumber daya Tcknologi Informasi dan Komunikaai 
Pcmerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik. dan kegiatan Pemerintah 
Daerah;

h. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan tdneija di 
bidang layanan E-Goi^emment sesuaa dengan perencanaan dan 
indicator sistem pen gen dal ian internal yang telah diietapkan dal am 
rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun Cenulis berdasar kajian dan/acau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang layanan £' 
government berjalan sesuai kctcntuan peraturan perundang- 
undangan;

j. menyusun laporan di bidang layanan E'Govemment berdasarkan 
data dan analiaa sebagai informaai dan pettanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;
k. membina, mcngawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tnendukung kinerja 
organ isasi.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Persandian dan Statistik

Paragraf I
Bidang Persandian dan Statistik 

Pasal 14
(1) Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar. 
prosedur dan kriteria* dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan 
informasi, tata kelola persandian, tata kelola informasi berklasifikasi. 
dan tata kelola sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah 
Daerah. pelayanan administrasi dan perizinan serta pembinaan 
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. serta penyelenggaraan 
statistik sektoraJ di Ungkup Daerah dan penyediaan stall si tik dasar 
untuk keperluan Daerah.

(2) Bidang ...

§
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(2) Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pereandian dan Statistik yang mempunyai tugas memtmpin penyiapan 
perumusan dan pelakaanaan kebijakan. penyusunan norma, standar, 
prosedur dan krilena, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, 
serta pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kcamanan 
in forma si, tata krlola persandian, tata kelola informasi herklasifikasi. 
dan tata kelola number daya persandian di Ungkungan Pemerintah 

Daerah. serta pelayanan adminiscrasi dan penzinan serta pembinaart 
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, serta pcnyelenggaraan 

statistik sektora) di Ungkup Daerah dan penyediaan statisitik dasar 
untuk keperluan Daerah.

(3| Uraian tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana 

dimakaud pada ay at (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang persandian dan bidang 
statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun pereneanaan di bidang persandian dan bidang statistik 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data pereneanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
pereneanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang persandian dan 
bidang statistik berdasar kesvenangan dan mem pert imbangkan 

sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaJan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

c. menyelcnggarakan tata kelola persandian di lingkup Pemerintah 
Daerah untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

r. menyelenggarakan lava nan keamanan informasi di Ungkungan 
Pemerintah Daerah;

g. menyelenggarakan tata kelola informasi berklasifikasi di Ungkungan 
Pemerintah Daerah:

h. menyelenggarakan tata kelola sumber daya persandian di 
Ungkungan Pemerintah Daerah;

i. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan peririnan serta 
pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;

J. menyelenggarakan
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j. znenyeienggarakan statistik sektoral di Ungkup Daerah secara
metodologi guna menyediakan data/informasi yang roemadahi 
sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaJuasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah 
Daerah;

k. menycdiakan statisitik dasar uncuk keperluan Daerah bekeijasama 
dengan instansi yang membidangi statisdk sebagai bahan 

perencanaan» pelak&anaan, dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah;

l. melaksanakan pongendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang persandian dan bidang statisiik sesuai dengan perencanaan 
dan indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapal dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa dt bidang persandian 
dan statistik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

bidang statistik 

informasi dan
n. menyusun laporan di bidang persandian dan 

berdasarkan data dan analisa sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

0. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang'undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 
organ isa si.

Paragraf 2

Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi

Pasal 15

(1) Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai tugas 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. penyusunan 

norma, standar, prosed ur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi. dan pelaporan di bidang 

keamanan informasi. tata kelola persandian. tata kelola informasi 
berklasiflkasi. dan tata kelola sumber daya persandian di lingkungan 
Pemerintah Daerah, pelayanan administrasi dan peri^inan serta 
pembinaan penyelenggaraan posdan lelekomunikasi.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Perea ndian dan Pengamanan Informaai dipimpin oleh Kepata 
Sekai Pereandian dan Pengamanan Informaai yang mempunyai tugaa 

memimpin penyiapan bah an perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar. prosedur dan krileria^ dan peraberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang keamanan informaai, tata kelola peraandian. tata 
kelola informaai berklaaifikasi, dan tata kelola aumbcr daya peraandian 

di lingkungan Pemehmah Daerah, serta pelayanan adminiatraai dan 

perizinan serta pembinaan penyelenggaraan poa dan telekomunikasi.

(3} U raj an tugas Kepala Seksi Peraandian dan Pengamanan Informaai 
sebagaimana dimaksud pada ayat |2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang peraandian dan 
pengamanan informasi sesuai ketentuan peraiuran perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang peraandian dan 

pengamanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang per sand Ian dan pengamanan 
informasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, membehkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;
c- menyelenggarakan tata kelola persandian di Ungkup Pemcrintah 

Daerah untuk pengamanan informasi Pemerinlah Daerah;

f. menyelenggarakan lay an an keamanan informasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah;

g. menyelenggarakan tata kelola informasi berklasifikasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah;

h. menyelenggarakan tata kelola sum her daya persandian di 
lingkungan Pemerintah Daerah;

i. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan perizinan serta 
pembinaan penyelen^araan pos dan telekomunikasi;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang persandian dan pengamanan informasi sesuai dengan 
perencanaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

k. membcnkan ....

K
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k. membenkan saran, pendapat dan pen imbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulia berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kcbijakan penyeienggaraan tugas di bid an g persandian 
dan pengamanan inform asi betjaJan sesuai keteniuan pc rat u ran 
peril ndan g- u n dangan;

l. menyusun laporan di bidang persandian dan pengamanan informaai 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban peiaksanaan tugaa;

m. membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan scsuai 

ketentuan pcraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 

organisasi.

Paragraf 3 

Seksi Statistik

Pasal 16

(1) Seksi Statistik mempunyai tugas penyiapan bah an perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan. penyusunan norm a» stand ar. prosed ur dan 
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi, dan pclaporan di bidang statistik sektoral di 
lingkup Daerah dan statisitik dasar untuk kepcrluan Daerah.

(2) Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi Statistik yang mempunyai 
tugas memimpin penyiapan bah an perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan. penyusunan norma. standar» prosedur dan kriteria. dan 

pembehan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang statistik sektoral di lingkup Daerah dan 

statisitik dasar untuk keperluan Daerah.

(3} Uraian tugas Kepaia Seksi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang statistik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan penimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan:
b. menyusun bahan perencanaan di bidang statistik sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar cersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c- menyelia

i
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c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang statistik bordasar 
kewenangan dan memperdmbangkan Bumber daya agar 
pelaksanaan (ugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendiambusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sasuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif. eHsien, dan tepat saaaran;

e. menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup Daerah secara 
metodologi guna menyediakan data/in forma si yang memadahi 
sebagai bah an perencanaan, pelaksanaan. dan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;

f. menyediakan statisitik dasar untuk keperluan Daerah bekeija sama 
dengan inatansi yang membidangi statiatik sebagai bahan 
perencanaan. pelaksanaan. dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan Daerah;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang statistik sesuai dengan perencanaan dan indicator si stem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;

h. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada aiasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

^ar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang statistik 
beijalan sesuai ketentuan peraiuran perundang-undangan:

i. menyuBun laporan di bidang statistik berdasarkan data dan analisa 
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 

organisasi.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraiuran Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 66 Tahun 2016 ten tang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabu paten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ....



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap ©rang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dae rah Kabu paten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal X. 2018

^BUPATI BOYOLALI,^

^ENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 1 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPA’/1n boyolali

nistrasi Umum.Aaisten Adrn

Telah
Bacjtan Hiikurri 

I’di’if

BERITA DAERAH KABU PATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABU PATEN BOYOLALI,

TININOS HAGNES SRI
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009
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