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BUPATI TOBA SAMOSIR 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 

NOMOR 78 TAHUN   2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Toba Samosir, perlu mengatur Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Komunikasi dan Informatika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan  Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Toba Samosir; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
KabupatenDaerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II  Mandailing Natal (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3794); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038; 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

SALINAN 
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kali diubah 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); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5348); 

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

Republik Indonesia Nomor 5887); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor5Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Toba Samosir; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas 

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara 

pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B Kabupaten Toba 

Samosir, selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan 

Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.  

7. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan/atau in 

teraksi pesan-pesan antara pemerintah dan masyarakat, agar 

tercipta interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat 

serta antara masyarakat dengan maksud pemberdayaan daya 

saing dan proses masyarakat. 

8. Informasi adalah produk kegiatan dari proses 

penghimpunan, pengolahan dan penyampaian data. 

9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. 

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Perda Kabupaten Toba Samosir. 

11. Peraturan Bupati adalah yang selanjutnya disebut Peraturan 

Bupati Toba Samosir. 

12. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.  

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba 

Samosir. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD 
adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Toba 
Samosir. 

15. Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UKPD 
adalah unit kerja pada SKPD. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kabupaten Toba Samosir. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja 
negara Republik Indonesia. 

18. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

19. Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI  

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 2 
 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika  merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan 
Informatika, persandian dan statistik. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika  dipimpin oleh Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika  yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas 

di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika  dalam melaksanakan 

tugassebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik; 

b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas 

Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik;  

c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 

Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik; 

d. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 

e. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 

f. penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; 

g. pembinaan kebijakan Komunikasi dan Informatika, 

persandian dan statistik;   

h. pengelolaan data dan informasi di bidang Komunikasi 

dan Informatika, persandian dan statistik; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi 

dan Informatika, persandian dan statistik; 

j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-

undangan dibidang Komunikasi dan Informatika, 

persandian dan statistik; 

k. pengelolaan prasarana dan sarana Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 

l. pengembangan tenaga pendidik dan tenaga ke 

Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik; 

m. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 
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n. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 

o. pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan 

Informatika, persandian dan statistik; 

p. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggan Dinas 

Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik; 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya; 

r. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas, jabatan pratama tinggi/eselon IIb; 

b. Sekretariat, jabatan administrator/eselon IIIa, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan 

pengawas/eselon IVa; dan 

2. Subbagian Program dan Keuangan, jabatan 

pengawas/eselon IVa. 

c. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur, jabatan 

administrator/eselon IIIb, terdiri dari : 

1. Seksi Aplikas, jabatan pengawas/eselon IVa;  

2. Seksi Infrastruktur, jabatan pengawas/eselon IVa; 

d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, 

jabatan administrator/eselon IIIb, terdiri dari : 

1. Seksi Sarana Komunikasi, jabatan pengawas/eselon IVa;  

2. Seksi Diseminasi Informasi, jabatan pengawas/eselon 

IVa;  

e. Bidang Statistik dan Persandian, jabatan 

administrator/eselon IIIb, terdiri dari: 

a. Seksi Statistik, jabatan pengawas/eselon IVa; 

b. Seksi Persandian, jabatan pengawas/eselon IVa, dan   

f. UPT Dinas  

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika  sebagaimana tercantum dalam Lampiran  

Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

 

Paragraf 1 

Kepala Dinas 

 

Pasal 4 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  mempunyai tugas: 

1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ; 

2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, 

Bidang dan UPT Dinas Komunikasi dan Informatika  serta 

kelompok jabatan fungsional; 

3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama 

dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, 

swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka 

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan 

5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika . 

 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika  sebagai unsur staf dalam pelaksanaan 
administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Sekretariat mempunyai tugas  melaksanakan pelayanan 
teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi  Dinas Komunikasi dan Informatika . 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  
a. pengordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, 

program, kegiatan, dan anggaran  serta tugas pembantuan 
di bidang Komunikasi dan Informatika;  

b. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan 
Informatika; 

c. pengelolaan data dan informasi di bidang Komunikasi dan 
Informatika; 

d. pengordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang 
Komunikasi dan Informatika; 

e. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 
Komunikasi dan Informatika  sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

f. pengordinasian penyusunan  laporan keuangan di bidang 
Komunikasi dan Informatika; 
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g. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan 
rancangan peraturan perundang-undangan di bidang 
Komunikasi dan Informatika,  serta hubungan 
masyarakat; 

h. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika; 
i. pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan 

hasil pemeriksaan; 
j. pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan 

Informatika  diluar prasarana dan sarana Komunikasi dan 
Informatika; 

k. pengordinasian penyusunan laporan asset Dinas 
Komunikasi dan Informatika; 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika; dan 

m. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas 
Komunikasi dan Informatika. 

 
Paragraf3 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 6 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan 

pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan  ketatausahaan, 

perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan 

dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika  yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, 

arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan 

Informatika.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan 
uraian tugas sebagai berikut : 
a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 
Dinas Komunikasi dan Informatika  sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 
Komunikasi dan Informatika  sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, 
kebersihan, keindahan, ketertiban, ketenteraman, 
keamanan, kearsipan,  dan dokumentasi serta 
keprotokoleran; 

d. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, 
pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 
dinas; dan 

f. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas. 
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Paragraf4 
Subbagian Program dan Keuangan  

 
Pasal 7 

 

(1) Subbagian Program dan Keuangan  merupakan satuan 

pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian 

penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi 

keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta 

sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Dinas. 

(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas 

pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, penyusunan 

laporan keuangan, LAKIP, LPPDDinas Komunikasi dan 

Informatika . 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan 

rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

Dinas Komunikasi dan Informatika  sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 

Komunikasi dan Informatika  sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. menghimpun bahan penyusunan rencana strategis, 

rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

d. mengordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana 

kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan 

anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika; 

e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan 

evaluasi  penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

f. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, 

surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan 

dana Dinas Komunikasi dan Informatika; 

g. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

h. menyusun laporan keuangan Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

i. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

j. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 
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k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika; 

l. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaran 

pemerintahan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika; 

m. menyusun laporan penyelenggaran pemerintahan daerah 

Dinas Komunikasi dan Informatika ; 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 

dinas; dan 

o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan.  

 

Paragraf 5 

Bidang Aplikasi dan Infrastruktur 

Pasal8 
 

(1) Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmerupakan unit kerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika  sebagai unsur lini dalam 
pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas  melaksanakan penyelenggaraan Komunikasi dan 
Informatika dasar. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmenyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang  
Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang 
Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

c. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan 
infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & 

TIK; 
d. menyusunan layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet pemerintah; 

e. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah 
kabupaten; 

f. penyusunan layanan keamanan informasi e-Government; 
g. penyusunan layanan manajemen data dan informasi e-

Government; 
h. penyusunan layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi 

pada layanan publik dan kepemerintahan; 
i. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

City dan penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) pemerintah kabupaten; 

j. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK 
pemerintah daerah dan masyarakat; 

k. memverifikasi layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;  
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l. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi 
perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas 

Pemerintah Pusat serta non pemerintah; 
m. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-

Government Pemerintah kabupaten; 
n. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan 

komunikasi; 
o. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan 

implementasi  e-Government dan Smart City,  
p. penyusunan layanan implementasi e-Government dan 

Smart City; 
q. penyusunan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi; 

r. mengkoordinasikan layanan pemeliharaan aplikasi 
kepemerintahan dan publik; 

s. penyusunan layanan interoperabilitas; 
t. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan 

kepemerintahan; 

u. penyusunan layanan Pusat Application Programm Interface 
(API) daerah; 

v. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-
engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan 

non pemerintah (Stakeholder Smart City); 
w. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City; 
x. penyusunan layanan interaktif Pemerintah dan 

Masyarakat; 
y. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City; 
z. mengkoordinasi pelaksanakan  e-procurement pemerintah 

dan non pemerintah; 
aa. penyusunan promosi pemanfaatan layanan Smart City; 
bb. mengkoordinasi layanan pendaftaran nama domain dan 

sub domain instansi penyelenggara negara bagi 
kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 

pemerintahan; 
cc. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan 

pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah 
Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat; 

dd. mengkoordinasi layanan peningkatan kapasitas aparatur 

dalam pengelolaan domain, portal dan website; 
ee. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, 

pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, 
fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika 
serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di 

wilayah kabupaten; 
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Paragraf6 
Seksi Aplikasi 

 
Pasal 9 

 
(1) Seksi Aplikasimerupakan satuan pelaksana Bidang Aplikasi 

dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan 
Infrastruktur. 

(2) Seksi Aplikasimempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Seksi Aplikasi melaksanakan rincian tugas sebagai 

berikut : 

a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. melakukan layanan aplikasi keamanan informasi e-
Government di kabupaten; 

d. melaksanakan layanan interoperabilitas; 

e. mengembangkan aplikasi pelaksanaan e-procurement 
pemerintah dan non pemerintah; 

f. melaksanakan pengembangan aplikasi layanan 

pengelolaan data elektronik pemerintah dan non 
pemerintahan; 

g. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan aplikasi telematika; 
h. melakukan layanan filtering konten negative; 

i. melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan 
sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;  

j. melaksanakan layanan monitoring trafik sistem 

elektronik; 
k. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan 

informasi;  
l. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia bidang keamanan informasi; 

m. melakukan layanan keamanan informasi dan data pada 
seluruh Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; 

n. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi; 

o. penyelenggaraan kegiatan internet sehat, kreatif, inovatif 
dan produktif; 

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas 

Aplikasi. 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 
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Paragraf7 

Seksi Infrastruktur 

 
Pasal 10 

 
(1) Seksi Infrastrukturmerupakan satuan pelaksana Bidang 

Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan 
Infrastruktur. 

(2) Seksi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Seksi Infrastruktur melaksanakan rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan 
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang  
Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang 
Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan 
kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK; 

d. menyusunan layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet pemerintah; 

e. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah 
kabupaten; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 
City dan penyelenggaraan Government Chief Information 
Officer (GCIO) pemerintah kabupaten; 

g. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK 
pemerintah daerah dan masyarakat; 

h. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi perangkat 
daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah 
Pusat serta non pemerintah bidang pelaksanaan 
infrastruktur jaringan TIK; 

i. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government 
Pemerintah kabupaten; 

j. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan 
implementasi  e-Government dan Smart City,  

k. penyusunan layanan implementasi e-Government dan 
Smart City; 

l. penyusunan layanan interoperabilitas; 
m. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan 

kepemerintahan; 
n. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-

engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan 
non pemerintah (Stakeholder Smart City); 

o. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City; 
p. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City; 
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q. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain 
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan 
pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah 
Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat; 

r. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya 
Manusia bidang jaringan informatika; 

s. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, 
pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, 
fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika 
serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di 
wilayah kabupaten; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang. 

 

Paragraf 8 
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi  

 

Pasal 11 
 

(1) Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi 

merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  

sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi 

dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas  melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Sarana 

Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; 

c. penyusunan pengelolaan informasi untuk mendukung 

kebijakan nasional dan pemerintah daerah; 

d. mengevaluasi penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik; 

e. penyusunan pelayanan informasi publik dan layanan 

hubungan media; 

f. penyusunan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 

kabupaten;  

g. penyusunan penyelenggaraan layanan monitoring isu 

publik di media (media massa dan sosial);  

h. merumuskan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak 

pendapat);  
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i. memverifikasi pengolahan aduan masyarakat dan 

standardisasi pertukaran informasi untuk database 

informasi lintas sektoral;  

j. mengkoordinasikan pemantauan tema komunikasi publik 

lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; 

k. penyusunan penyelenggaraan layanan perencanaan 

komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah; 

l. penyusunan peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi 

Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; 

m. mengkoordinasibidang  Kelembagaan Komunikasi Sosial, 

Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan 

Sosialisasi, Pelayanan Informasi; 

n. memverifikasi standar, rekomendasi, prosedur di bidang   

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah 

pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan 

Informasi; 

o. penyusunan bimbingan teknis di bidang  Kelembagaan 

Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

p. memverifikasi rencana program bidang Kelembagaan 

Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 

Daerah, Pelayanan Informasi; 

q. mengevaluasi pembuatan konten lokal, pengelolaan 

saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media 

internal,  

r. penyusunan diseminasi informasi kebijakan melalui media 

pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; 

s. penyusunan pemberdayaan dan penyediaan akses 

informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; 

t. penyusunan pengembangan sumber daya komunikasi 

publik di kabupaten; 

u. penyusunan penyelenggaraan layanan pengolahan 

informasi publik dan pelaksanaan layanan pengaduan 

masyarakat; 

v. penyusunan pengelolaan hubungan dengan media (media 

relations): 

w. mengkoordinasi bahan komunikasi bagi pimpinan daerah 

(briefing notes, press release, backgrounders)  di 

Kabupaten  

x. penyusunan pelayanan informasi melalui media baru 

(media online, website, media sosial, call center, radio, 

audio visual/video), media luar ruang (baliho, banner, 

spanduk, billboard, blooket, stiker/brosur) dan media 

konvensional (majalah, tabloid, bulletin, koran dan foto); 

y. penyusunan pembinaan hubungan antar instansi dan 

lembaga masyarakat; 
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z. penyusunan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan 

bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan instansi 

pusat, propinsi dan daerah untuk informasi kepada 

masyarakat; 

aa. penyusunan pembinaan hubungan kerjasama media 

massa dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan; 

bb. memberikan pelayanan dan menyebarluaskan informasi 

mengenai kebijaksanaan, program-program kerja secara 

nasional kepada masyarakat; 

cc. sebagai komunikator dan mediator yang proaktif, dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah kepada 

masyarakat dan atau jurnalis; 

dd. menampung aspirasi publiknya dan menciptakan iklim 

yang kondusif, dinamis demi keamanan stabilitas dan 

keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang; 

ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

Paragraf9 
Seksi Sarana Komunikasi 

 

Pasal 12 

 
(1) Seksi Sarana Komunikasi merupakan satuan pelaksana 

bidang dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana 
Komunikasi dan Diseminasi Informasidipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan 
Diseminasi Informasi. 

(2) Seksi Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan Informasi Publik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Seksi Sarana Komunikasi melaksanakan rincian 
tugas sebagai berikut : 

a. menyusun bahan koordinasi di bidang Kelembagaan 
Komunikasi Sosial Komunikasi Pemerintah Pusat dan 

Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi; 
b. menyusun standar, rekomendasi, prosedur di bidang   

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah 

pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan 
Informasi; 

c. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di 
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup 
pemerintah daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah; 

e. membuat konsep penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, informasi publik 
dan layanan hubungan media; 

f. mengembangkan penguatan kapasitas sumber daya 
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 
kabupaten;  
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g. merancang layanan monitoring isu publik di media (media 
massa dan sosial);  

h. menganalisis pengumpulan pendapat umum (survei, jajak 
pendapat);  

i. menyusun pengolahan aduan masyarakat dan 

standardisasi pertukaran informasi untuk database 
informasi lintas sektoral; 

j. menyusun pemantauan tema komunikasi publik lintas 
sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;  

k. mengembangkan layanan perencanaan komunikasi publik 

dan citra positif pemerintah daerah; 
l. merencanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi 
Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; 

m. merancang standar, rekomendasi, prosedur di bidang   

Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah 
pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan 
Informasi; 

n. menyusun bimbingan teknis di bidang  Kelembagaan 
Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 
o. menyusun rencana program bidang Kelembagaan 

Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 

Daerah, Pelayanan Informasi; 
p. merancang pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran 

komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,  

q. menyusun pemberdayaan dan penyediaan akses informasi 
bagi media dan lembaga komunikasi publik; 

r. merencanakan pengembangan sumber daya komunikasi 
publik di kabupaten; 

s. melaksanakan pembinaan hubungan antar instansi dan 

lembaga masyarakat; 
t. merencanakan bimbingan teknis di bidang  Kelembagaan 

Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 
Daerah; 

u. menyusun rencana program di bidang    Kelembagaan 

Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan 
Daerah, Pelayanan Informasi; 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan 
w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi 

Sarana Komunikasi. 
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Paragraf10 

Seksi Diseminasi Informasi 

Pasal 13 

 

(1) Seksi Diseminasi Informasimerupakan satuan pelaksana 

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi 

Informasi. 

(2) Seksi Diseminasi Informasimempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pembinaan Diseminasi Informasi.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Seksi Diseminasi Informasi melaksanakan rincian 
tugas sebagai berikut : 
a. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran 
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. menyusun pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran 
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media 
(media massa dan sosial);  

d. mengembangkan pengelolaan hubungan dengan media 
(media relations): 

e. menyusun bahan komunikasi bagi pimpinan daerah 
(briefing notes, press release, backgrounders)  di 

Kabupaten; 
f. melaksanakan pelayanan informasi melalui media baru 

(media online, website, media sosial, call center, radio, 

audio visual/video), media luar ruang (baliho, banner, 
spanduk, billboard, blooket, stiker/brosur) dan media 

konvensional (majalah, tabloid, bulletin, koran dan foto); 
g. menyusun diseminasi informasi kebijakan melalui media 

pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; 

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 
penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan 

instansi pusat, propinsi dan daerah untuk informasi 
kepada masyarakat; 

i. membuat konsep pembinaan hubungan kerjasama media 

massa dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan; 
j. melaksanakan pengamanan informasi kebijaksanaan 

pemerintah daerah; 

k. melaksanakan pelayanan dan menyebarluaskan informasi 
mengenai kebijaksanaan, program-program kerja secara 

nasional kepada masyarakat; 
l. sebagai komunikator dan mediator yang proaktif, dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah kepada 

masyarakat dan atau jurnalis; 
m. merancang penyelenggaraan layanan pengolahan 

informasi publik;  
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n. menganalisis layanan pengaduan masyarakat; 
o. manganalisis pengemasan ulang konten nasional menjadi 

konten local; 
p. menentukan konten lokal, pengelolaan saluran 

komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,  

q. mengembangkan diseminasi informasi kebijakan melalui 
media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, 

pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media 
dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber 
daya komunikasi publik di kabupaten; 

r. menyusun aspirasi publik  dan menciptakan iklim yang 
kondusif, dinamis demi keamanan stabilitas dan 

keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang; 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan; 
t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi 

Diseminasi Informasi. 

 
Paragraf 11 

Bidang Statistik dan Persandian 

 
Pasal 14 

 
(1) Bidang Statistik dan Persandian merupakan unit kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika  sebagai unsur dalam 

pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas  melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Statistik 

dan Persandian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bidang Statistik dan Persandianmenyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Statistik dan Persandiansesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyusunan dan pengembangan data indikator makro 

pembangunan daerah; 

c. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan 

penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten; 

d. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan 

penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten; 

e. mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten; 

f. mengkoordinasi Pengembangan jejaring statistik khusus 

skala Kabupaten; 

g. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan 

pemerintahdaerah; 
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h. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk 

pengamananinformasi yang meliputi pengelolaan informasi 

berklasifikasi, pengelolaansumber daya manusia sandi, 

pengelolaan perangkat lunak persandian,pengelolaan 

perangkat keras persandian dan pengelolaan jarring 

komunikasi sandi; 

i. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan 

komunikasi sandiantar perangkat daerah di lingkungan 

kabupaten/kota; 

j. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan 

komunikasisandi; 

k. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

terhadappelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, 

pengelolaan sumberdaya persandian, operasional 

pengelolaan komunikasi sandi danoperasional 

pengamanan komunikasi sandi; 
 

l. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; 

m. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui 

pengklasifikasian danpengamanan informasi milik 

pemerintah daerah; 

n. pengelolaan proses pengamanan informasi milik 

pemerintahdaerah; 

o. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan 

penghancuran informasiberklasifikasi; 

p. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya 

manusiasandi; 

q. peningkatan kesadaran pengamanan informasi 

dilingkunganpemerintah daerah melalui program 

pendidikan, pelatihan, fasilitasi,asistensi, bimbingan 

teknis, workshop dan/atau seminar; 

r. pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

sandimelalui programpendidikan, pelatihan, fasilitasi, 

asistensi, bimbingan teknis, workshopdan/atau seminar; 

s. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan 

pemusnahanperangkat lunakdan perangkat keras 

persandian; 

t. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak 

persandian,perangkat keras persandian dan jarring 

komunikasi sandi; 

u. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak 

persandian dalamrangka operasional komunikasi sandi 

antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota; 

v. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras 

persandian dalamrangka operasional komunikasi sandi 

antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota; 

w. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola 

danpengguna padakomunikasi sandi antar perangkat 

daerah di lingkungankabupaten/kota; 
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x. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar 

perangkat daerahdi lingkungan kabupaten/kota; 

y. pengamanan terhadap 

kegiatan/aset/fasilitas/instalasipenting/vital/kritis 

melalui kontra penginderaan dan/ataumetodepengamanan 

persandian lainnya; 

z. pengamanan informasi elektronik; 

aa. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka 

pengamananinformasi dan komunikasi; 

bb. pemulihan data atau sistem jika terjadi 

gangguanoperasional persandiandan keamanan informasi; 

cc. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi 

terhadappelaksanaanpengelolaan informasi berklasifikasi, 

pengelolaan sumber dayapersandian, operasional 

pengelolaan komunikasi sandi dan 

operasionalpengamanan komunikasi sandi; 

dd. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaanpengelolaan informasi berklasifikasi, 

pengelolaan sumber dayapersandian, operasional 

pengelolaan komunikasi sandi dan 

operasionalpengamanan komunikasi sandi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

ee. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional 

Sandiman. 

ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

dan 

gg. pelaporan dan pertanggungjawaban tugasBidang Statistik 

dan Persandian. 

 
Paragraf12 

Seksi Statistik 

 

Pasal 15 

(1) Seksi Statistikmerupakan satuan pelaksana Bidang Statistik 

dan Persandian dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bidang Statistik dan Persandian. 

(2) Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Seksi Statistik melaksanakan rincian tugas sebagai 
berikut : 
a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang 

Statistik dan Persandiansesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyusunan dan pengembangan data indikator makro 

pembangunan daerah; 
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c. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan 

penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten; 

d. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan 

penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten; 

e. mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten; 

f. mengkoordinasi Pengembangan jejaring statistik khusus 

skala Kabupaten; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

dan 

h. pelaporan dan pertanggung jawaban tugas Seksi Statistik. 

 
Paragraf13 

Seksi Persandian 

 

Pasal 16 

(1) Seksi Persandianmerupakan satuan pelaksana Bidang 
Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan kegiatan yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik dan 
Persandian. 

(2) Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Seksi Persandian melaksanakan rincian tugas 
sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan 
pemerintah daerah; 

b. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk 

pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan 
informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia 
sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, 

pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan 
jarring komunikasi sandi;  

c. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan 
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 
kabupaten/kota;  

d. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan 
komunikasi sandi; 

e. menyusunperaturan teknis pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, 
pengelolaan sumber daya persandian, operasional 

pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 
pengamanan komunikasi sandi; 

f. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; 

g. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui 
pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik 

pemerintah daerah;  
h. pengelolaan proses pengamanan informasi milik 

pemerintah daerah;  

i. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan 
penghancuran informasi berklasifikasi; 

 

j. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia 
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sandi;  
k. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah melalui program 
pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan 
teknis, workshop dan/atau seminar;  

l. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi 
melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, 

bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 
m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan 

perangkat lunak dan perangkat keras persandian;  

n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak 
persandian, perangkat keras persandian dan jarring 

komunikasi sandi; 
o. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak 

persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi 

antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; 
p. menyusun rencana kebutuhan perangkat keras persandian 

dalam rangka operasional komunikasi sandi antar 

perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; 
q. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan 

pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah 
di lingkungan kabupaten/kota; 

r. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; 
s. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi 

penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau 

metode pengamanan persandian lainnya; 
t. pengamanan informasi elektronik;  

u. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka 
pengamanan informasi dan komunikasi; 

v. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan 

operasional persandian dan keamanan informasi;  
w. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, 
pengelolaan sumber daya persandian, operasional 
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi; 
x. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, 

pengelolaan sumber daya persandian, operasional 
pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

y. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional 

Sandiman. 
z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

dan 
aa. pelaporan dan pertanggungjawaban tugasSeksi  

Persandian. 

 
 
 

 
 

 
Paragraf 14 
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UPT 
 

Pasal 17 
 

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Komunikasi dan 

Informatika  dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas diangkat dari Pewagai Negeri Sipil yang 
diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas Komunikasi dan 

Informatika  diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Paragraf 15 
Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Pasal18 

 
(1) Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kelompok 

jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

(3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipimpin oleh  tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk; 

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional 

yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan 
pengangkatannya kepada Kepala Dinas. 

(8) Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan 
Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB III 

TATA KERJA 
 

Pasal20 

 
Dinas Komunikasi dan Informatika  sebagai Perangkat Daerah 
wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, 

simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar SKPD. 
 

 
 
 

 
Pasal 21 
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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  sebagai pimpinan 
SKPD wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya 
manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif 

dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas 
Komunikasi dan Informatika  sebagai bagian dari visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 
 

Pasal 22 

 

Setiap pejabat struktural Dinas Komunikasi dan Informatika  
wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, 

mengordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap 
bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. 
 

Pasal 23 
 

Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Komunikasi dan 
Informatika  wajib menjalankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, 
integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan 
eksternal. 
 

 
Pasal 24 

 
Setiap pejabat struktural dan fungsional Dinas Komunikasi dan 
Informatika  yang memangku jabatan managerial wajib 
mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada 
indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi  dan 
kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. 
 

 
BAB IV 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 25 
 

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas 
Komunikasi dan Informatika  merupakan Aparatur Sipil Negara 
Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 26 
 

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas 
Komunikasi dan Informatika  dalam melaksanakan tugas wajib 
menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif. 
 

Pasal 27 
 

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Dinas 
Komunikasi dan Informatika  dalam melaksanakan tugas wajib 
menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, 
tertib, teratur, bersih dan rapi. 
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BAB V 

KEUANGAN 
 

Pasal 28 
 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan 
Informatika  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
sumber lainnya yang sah. 
 

Pasal 29 
 

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan 
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika  merupakan 
penerimaan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 30 
 

Dinas Komunikasi dan Informatika  dalam pelaksanaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber 
dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib 
menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, 
ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas. 
 

BAB VI 

ASET 
 

Pasal 31 
 

(1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika  merupakan aset daerah dengan 
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika  wajib melaksanakan 
pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar 
akuntansi pemerintah. 

 
Pasal 32 

 
Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda 
tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, 
swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan 
merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga 
harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara 
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai baran milik 
daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB VII 
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KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 33 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Masing-masing Jabatan di 
lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Tahun 2008 Nomor 239) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 34 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir. 
 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal       2016 
 
BUPATI TOBA SAMOSIR 
 
        Cap/dto 
 
 

DARWIN SIAGIAN  

 
 
Diundangkan di Balige 

pada tanggal           2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
 

Cap/dto 
 
AUDI MURPHY O. SITORUS 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2016 
NOMOR... 
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Pasal 34 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir. 
 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal  21  Nopember2016 

 
BUPATI TOBA SAMOSIR 

 
                               Cap/dto 

 
DARWIN SIAGIAN  

 

 
Diundangkan di Balige 
pada tanggal 21  Nopember2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
 
Cap/dto 

 
AUDI MURPHY O. SITORUS 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2016 NOMOR.78 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDAKAB TOBA SAMOSIR 
 

 
JHONNY SINAGA, SH,MH 
PEMBINA 

NIP. 19691226 200502 1 002 
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  LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 

 NOMOR   :   78  TAHUN 2016 

 TANGGAL  :21 Nopember  2016 

  TENTANG   : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS    

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

KELEMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

UPT KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

Cap/dto 

DARWIN SIAGIAN 

 

D

A

R

W

I

N

BIDANG APLIKASI DAN 

INFRASTRUKTUR   

SEKSI APLIKASI  

SEKSI INFRASTRUKTUR 

BIDANG STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

SEKSI STATISTIK  

SEKSI PERSANDIAN 

BIDANG SARANA KOMUNIKASI 

DAN DISEMINASI INFORMASI 

 

SEKSI DISEMINASI 

INFORMASI 

 

SEKSISARANA KOMUNIKASI  
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