
TUGAS DAN FUNGSI 
 
 

1. Kepala Dinas 
Ø Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

wewenang dibidang Sarana dan Prasarana Bidang pengelolaan 

informasi dan Komunikasi, Bidang Penyelenggaraan E-

Government, dan Bidang Statistik dan Persandian ; 

Ø Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala 

Dinas mempunyai fungsi : 

§ Pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas dibidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi,Bidang 

Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Statistik dan 

Persandian; 

§ Pengkoordinasian terhadap penyelenggara tugas dibidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi,Bidang 

Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Statistik dan 

Persandian; 

§ Pengendalian atas pelaksanaan program dibidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi,Bidang Penyelenggaraan E-

Government, dan Bidang Statistik dan Persandian; 

§ Perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaran tugas 

dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi,Bidang 

Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Statistik dan 

Persandian; 

 
2. Sekretaris 

Ø Sekretaris  mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, 

koordinasi dan evaluasi serta mengatur penyelenggaraan kegiatan 

kesekretariatan meliputi kegiatan Perencanaan Program, Keuangan 

dan Pelaporan, serta  Kepegawaian dan umum 

Ø Untuk Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana tersebut diatas, 

maka sekretaris mempunyai fungsi : 



§ Melaksanakan Penataan penyelenggaraan tugas dibidang 

Kesekretariatan yaitu meliputi Perencanaan Program, 

Keuangan dan Pelaporan, serta  Kepegawaian dan umum 

§ Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang 

kesekretariatan; 

§ Pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 

§ Penyusunan program penyelenggaraan kegiatan dibidang 

kesekretariatan; 

 

Sekretariat  terdiri dari atas : 

a. Kasubag Kepegawaian dan umum 
Sub Bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pembinaan dan koordinasi serta menyelenggarakan kegiatan 

pengelolaan naskah Dinas, perlengkapan, rumah tangga, kebersihan, 

keamanan dan ketertiban serta adminstrasi kepegawaian. 

Uraian Tugas Sub Bagian kepegawaian dan umum meliputi : 

• Mengelola adminstrasi dan menyusun rencana kerja tahunan Sub 

Bagian kepegawaian dan umum. 

• Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

petunjuk teknis secara petunjuk pelaksanaan dibidang kepegawaian 

dan umum Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap 

pengelolaan naskah dinas, perlengkapan, rumah tangga, 

kebersihan, keamanan, dam ketertiban serta administrasi 

kepegawaian. 

• Menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi, 

kearasipan dan dokumentasi, penggandaan dan distribusi naskah 

dinas serta administrasi kepegawaian. 

• Menyiapkan bahan dari melakukan koordinasi pengelolahan naskah 

dinas, perlengkapan, rumah tangga, kebersihan, keamanan, dan 

ketertiban serta administrasi kepegawaian dengan unit organisasi 

terkait. 



• Mengumpulkan data dan melakukan analisa serta menyusun 

rencana kebutuhan barang unit (TRBU) dan rencana tahunan 

barang unit RTBU menjaga keamanan dan ketertiban serta 

kebersihan ruang dan halaman. 

• Menyiapkan bahan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, 

penyimpanan, penyusunan dan penghapusan barang investaris 

serta mengurus kelengkapan surat-surat kendaraan dinas dan 

mengatur penggunaannya; 

• Menyiapkan bahan dan data serta membuat usul mutasi pegawai, 

pembuatan karta pegawai Taspen, Askes dan kartu isteri / kartu 

suami. 

• Menyiapkan bahan dan data serta membuat DUK, DSJ, DP3, serta 

usul peserta diklat, ujian dinas, prajabatan, satya lencana dan 

penghargaan lainnya. 

• Mengatur ruang rapat dan kegiatan protokol lainnya. 

• Menyiapkan bahan dan membuat usul tugas belajar dan cuti 

pegawai. 

• Menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan mengenai 

pelaksanaan kegiatan dibidang kepegawaian dan umum 

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum. 

 
b. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta 

melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dibidang 

perencanaan program; 

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis 

pengelolaan kegiatan dibidang perencanaan program; 

3. Menyiapkan bahan dan data, mengklasifikasikan dan menyusun 

program kerja tahunan, lima tahunan dan jangka panjang; 

4. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyusunan 

perencanaan program; 



5. Menyiapkan bahan dan melakukan analisis terhadap penataan 

organisasi dan tatalaksana, menyusun Lakip; 

6. Menyiapkan bahan dan data penyusunan statistic pembangunan; 

7. Memberikan pertimbangan teknis mengenai pelaksanaan kegiatan 

perencanaan program 

 
3. Bidang 

a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas 
melaksanakan 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 pengelolaan opini dan aspirasi 
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk 
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan 
informasi publik di Kabupaten/Kota. 
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Pengelolaan 
Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: 
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 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, pelayanan informasi publik, Penyediaan 
Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik di Kabupaten/Kota;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik 
di Kabupaten/Kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan 
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah 
daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas 
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di 
Kabupaten/Kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup 
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi 



publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 
komunikasi publik di Kabupaten/Kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan 
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, 
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan 
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik 
di Kabupaten/Kota. 
 

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik, yang melaksanakan tugas 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan 
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Informasi 
Publik, menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di 
media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum 
(survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di 
Kabupaten/Kota. 

2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, yang melaksanakan 
tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi 
untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah 
serta pelayanan informasi publik di Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengelolaan Komunikasi 
Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi 
publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, 
pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung 
komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah, 
pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik 
lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, Pengelolaan 
Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan 
Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan 
Pengaduan Masyarakat di Kabupaten/Kota. 

3. Seksi Kehumasan dan layanan Informasi Publik, yang 
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur 
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 



serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 
Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik di Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kehumasan dan layanan 
Informasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan 
komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, 
pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, 
pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik 
Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakanmelalui 
media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di 
Kabupaten/Kota. 
 

b. Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan 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 Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery 
Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan 
intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan 
dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang 
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan 
Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang 
Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi:  
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan 

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet 
dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan 
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang 
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan 
Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi 
Intra Pemerintah di Kabupaten/Kota; 

2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar 
Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan 
penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan 
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang 
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan 



Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi 
Intra Pemerintah di Kabupaten/Kota; 

3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster 
Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 
Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data 
Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan 
Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, 
Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di 
Kabupaten/Kota; dan 

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 
Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK 
Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet 
dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan 
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang 
terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, 
Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan 
Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi 
Intra Pemerintah di Kabupaten/Kota. 

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, yang melaksanakan tugas 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur 
dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di 
Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur dan 
Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan 
penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center 
(DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam 
implementasi e-Government, Layanan peningkatan kapasitas 
SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi 
Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelolaan 
akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten 
negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. 

2. Seksi Pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi, yang 
melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur 
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 



Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen 
data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan di Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan dan 
pengelolaan data dan aplikasi menyelenggarakan layanan 
pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik 
yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi 
kepemerintahan dan publik, Penetapan standar format data dan 
informasi, walidata dan kebijakan, Layanan recovery data dan 
informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan 
dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber 
Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi 
Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan 
interoperabilitas, Layanan interkonektivitas layanan publik dan 
kepemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface 
(API) daerah. 

3. Seksi Layanan E-Government, yang melaksanakan tugas 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan 
informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi 
intra pemerintah di Kabupaten/Kota. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan E-
Government menyelenggarakan layanan monitoring trafik 
elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, 
Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang 
keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem 
Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, 
Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif. 
Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi 
pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan 
sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan. 

c. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas : 
1. Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan 

keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, 
operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi 
penyelenggaraan persandian; 

2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan data statistik,  data 
pokok pembangunan dan layanan manajemen data informasi e-
government. 



Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Persandian dan 
Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Merencanakan operasional kebijakan dan program 

berdasarkan urusan  pemerintah daerah untuk 
penyelenggaran bidang persandian dan statistik;  

b. Mendistribusikan tugas-tugas bidang berdasarkan 
kebijakan/ program bidang persandian dan statistik untuk 
pelaksanaan masing-masing kegiatan sub bidang; 

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sesuai dengan kebijakan/program bidang persandian dan 
statistik untuk pelaksanaan tugas masing-masing seksi 
bidang; 

d. Menyelia pelaksanaan tugas masing-masing seksi bidang 
berdasarkan program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi  
bidang persandian dan statistik; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan informasi berklasifikasi, 
sumber daya persandian, operasional pengelolaan sandi, 
operasional pengamanan sandi, pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan operasional 
pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, koordinasi pelaksanaan 
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian 
dengan instansi pembina persandian dan koordinasi 
pelaksanaan jabatan fungsional Sandiman; 

f. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan data statistik 
sektoral,  data pokok pembangunan dan layanan manajemen 
data informasi e-government. 

 
g. Menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan  urusan statistik dan pengelolaan data 
pembangunan dan layanan manajemen data informasi e-
Government. 

h. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program bidang 
persandian dan statistik berdasarkan urusan pemerintah 
provinsi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam 
penyusunan kebijakan/program berikutnya; 

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas bidang 
persandian dan statistik sebagai bahan dalam penyusunan 
rencana kebijakan/program ; 

j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

1. Seksi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi 
Perangkat Daerah;  



a. Merencanakan kegiatan Seksi Bidang Persandian dan 
Pengamanan Informasi Perangkat Daerah berdasarkan 
kebijakan dan program persandian sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas seksi bidang kepada bawahan sesuai 
dengan kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 

c. Membimbing bawahan dalam menjalankan kegiatan 
berdasarkan pembagian tugas yang telah diberikan agar 
pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien; 

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk 
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 

e. Melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi 
melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah 
daerah; 

f. Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian 
meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak 
persandian, perangkat keras persandian dan jaring 
komunikasi sandi;  

g. Melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi 
milik pemerintah daerah, pengiriman, penyimpanan, 
pemanfaatan dan penghanghancuran informasi 
berklasifikasi;  

h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sumber 
daya sandi, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan 
pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras 
persandian;  

i. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap 
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian 
dan jaring komunikasi sandi; 

j. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan 
keamanan informasi, pengamanan informasi elektronik, 
pemulihan data atau system jika terjadi gangguan 
operasional persandian 

k. Melaksanakan pengamanan terhadap 
kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis 
melalui kontra pengindraan dan/atau metode 
pengamanan persandian lainnya; 

l. Melaksanakan pengelolaan Security Operation Centre 
(SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan 
komunikasi; 



m. Melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan 
informasi melalui program pendidikan, pelatihan, 
fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop 
dan/atau seminar; 

n. Melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, 
fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop 
dan/atau seminar; 

o. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan 
fungsional Sandiman; 

p. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan 
berdasarkan teknis operasional seksi bidang persandian 
dan pengamanan informasi perangkat daerah sebagai 
bahan penyusunan laporan yang akan disampaikan; 

q. Melaporkan hasil kegiatan seksi bidang bidang 
persandian dan pengamanan informasi perangkat daerah 
sesuai dengan teknis operasional  yang telah 
dilaksanakan untuk dijadikan bahan perumusan 
kebijakan; 

r. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

2. Seksi Bidang Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi 
Antar Perangkat Daerah 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Bidang Penetapan 

Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 
berdasarkan kebijakan dan program persandian sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas seksi bidang kepada bawahan sesuai 
dengan kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 

c. Membimbing bawahan dalam menjalankan kegiatan 
berdasarkan pembagian tugas yang telah diberikan agar 
pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien; 

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk 
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 

e. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan perangkat 
lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi 
sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota dan 
komunikasi sandi di lingkungan kabupaten; 

f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan perangkat 
keras persandian dalam rangka operasional komunikasi 



sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota dan 
komunikasi sandi di lingkungan kabupaten; 

g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan unsur 
pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar 
perangkat daerah kabupaten/kota dan komunikasi sandi 
di lingkungan Kabupaten 

h. Melaksanakan perancangan pola hubungan sandi antar 
perangkat daerah kabupaten/kota dan hubungan 
komunikasi antar propinsi di lingkungan kabupaten; 

i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan 
komunikasi sandi antar perangkat daerah 
kabupaten/kota di lingkungan kabupaten; 

j. Melaksanakan penyiapan instrumen pengawasan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, 
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi  
antar perangkat daerah kabupaten/kota dan 
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 

k. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian 
diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

l. Melaksanakan program pengawasan terhadap 
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi 
antar perangkat daerah kabupaten/kota di lingkungan 
kabupaten; 

m. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan operasional pengamanan 
komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan 
fungsional Sandiman; 

o. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan 
berdasarkan teknis operasional Seksi Bidang Penetapan 
Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah 
sebagai bahan penyusunan laporan yang akan 
disampaikan; 

p. Melaporkan hasil kegiatan sub bidang Seksi Bidang 
Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat 
Daerah sesuai dengan teknis operasional  yang telah 
dilaksanakan untuk dijadikan bahan perumusan 
kebijakan; 



q. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 
 

3. Seksi Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Informasi 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Bidang Pengelolaan 

Statistik dan Data Informasi berdasarkan kebijakan dan 
program pengelolaan statistik dan data informasi sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Membagi tugas seksi bidang kepada bawahan sesuai 
dengan kegiatan yang telah disusun agar pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 

c. Membimbing bawahan dalam menjalankan kegiatan 
berdasarkan pembagian tugas yang telah diberikan agar 
pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien; 

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk 
mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum 
dilaksanakan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar 
lembaga untuk pengembangan statistik skala kabupaten; 

f. Melaksanakan statistik sektoral skala kabupaten,  
kegiatan teknis  pengembangan jejaring statistik khusus 
skala kabupaten dan menyusun data makro daerah;  

g. Melaksanakan penyiapan data dan statistik sebagai 
bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, 
evaluasi dan pelaporan statistik sosial, produksi, 
distribusi, neraca wilayah dan lintas sektor; 

i. Melaksanakan pengintegrasian pengolahan data, 
pengolahan jaringan dan rujukan serta diseminasi dan 
layanan statistik; 

j. Melaksanakan pemeliharaan bahan berupa data dan 
statistik penunjang perencanaan, pelaporan, dan 
pengendalian pembangunan daerah;  

k. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan  
urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan dan 
layanan manajemen data informasi e-Government. 

l. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan  
urusan statistik dan pengelolaan data pembangunan 
serta layanan manajemen data informasi e-Government. 

m. Melaksanakan koordinasi rangka pelaksanaan urusan 
statistik dan pengelolaan data pembangunan dan layanan 
manajemen data informasi e-Government 



n. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan 
berdasarkan teknis operasional Seksi Bidang Pengelolaan 
Statistik dan Data Informasi sebagai bahan penyusunan 
laporan yang akan disampaikan; 

o. Melaporkan hasil kegiatan sub bidang Seksi Bidang 
Pengelolaan Statistik dan Data Informasi sesuai dengan 
teknis operasional  yang telah dilaksanakan untuk 
dijadikan bahan perumusan kebijakan; 

p. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik lisan maupun tertulis 
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas 
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


