
     LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA NOMOR.. TAHUN…  

TENTANG  

HASIL PEMETAAN DAN NOMENKLATUR 

PERANGKAT DAERAH BIDANG KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA 

 

 

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH  

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

I. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE A 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Provinsi  

Tipe Perangkat Daerah : A 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang 

komunikasi dan informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, layanan infrastuktur dasar data center, 

disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, 



-2- 
 

 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Provinsi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, layanan infrastuktur dasar data center, 

disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Provinsi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini 

dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, layanan infrastuktur dasar data center, 

disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet 
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dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Provinsi; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola komisi informasi daerah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. 

 

I) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

Provinsi; 
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2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

Provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik di Provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik di Provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik di Provinsi; 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 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 pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan 

terkait, manajemen komunikasi krisis di Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 2 

menyelenggarakan fungsi: 



-5- 
 

 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan terkait, manajemen 

komunikasi krisis di Provinsi; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, 

manajemen komunikasi krisis di Provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan 

terkait, manajemen komunikasi krisis di Provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, 

manajemen komunikasi krisis  di Provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan terkait, manajemen 

komunikasi krisis di Provinsi. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 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 dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan manajemen data informasi e-Government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-Government dan layanan sistem 

komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 3 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 
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pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi  

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi  

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi;  

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar 

Data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah 

Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, layanan manajemen data 

informasi e-Government, integrasi  layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery 

Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi  

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi  

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 
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informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

d. Kelompok Bidang Fungsi 4 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 pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber 

daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat di 

Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 4 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat di Provinsi;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat di Provinsi;  

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan 
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pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat  di Provinsi;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat  di Provinsi; 

dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat di Provinsi. 

 

2. KELOMPOK SUBBIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1 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 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 
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dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di 

media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat 

umum, pemantauan aduan masyarakat, evaluasi dan 

pemilihan  isu publik, monitoring informasi berbasis agenda 

prioritas pemerintah yang terkait dengan daerah 

bersangkutan, evaluasi dan pemilihan isu publik di 

Provinsi. 

2) Subbidang/seksi 2 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 konten 

dan perencanaan media komunikasi publik, serta 

pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penyusunan strategi 

komunikasi  publik, pengemasan konten, penggelolaan 

media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain 

untuk diseminasi pesan di Provinsi. 

3) Subbidang/seksi 3 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 penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan  penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, penyediaan dan pemberian 

konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola 

informasi dan komunikasi publik  di Provinsi. 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2  terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
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norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan Informasi 

Publik di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta 

pengelolaan aduan masyarakat di Provinsi. 

2) Subbidang/seksi 2 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 kemitraan 

dengan pemangku kepentingan di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan 

komunitas informasi dan komunikasi publik di Provinsi. 

3) Subbidang/seksi 3 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 hubungan 

media, dan manajemen komunikasi krisis di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubugan media dan 

penanganan isu-isu yang berdampak negatif terhadap 

reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah di Provinsi. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1 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 

Pemerintah Daerah, serta Layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet di Provinsi.  



-11- 
 

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

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 publik, 

Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi 

Jaringan Intra Pemerintah. 

2) Subbidang/seksi 2 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 Manajemen 

Data Informasi e-Government, serta Fungsi Integrasi 

Layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan 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) Subbidang/seksi 3 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 e-Government, serta  Layanan Sistem Komunikasi 

Intra Pemerintah di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, 

Layanan penanganan insiden keamanan informasi,  
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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. 

 

d. Kelompok Bidang Fungsi 4 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1 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  di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi  

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, 

Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik. 

2) Subbidang/seksi 2, 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 penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart Province, serta  Layanan Nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengembangan Business 

Process Re-engineering pelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), 

Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif 

Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana 

dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran 

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

dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain 

terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan 

kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan 

website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, 

Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, 

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain. 

3) Subbidang/seksi 3, 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 penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) serta 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan 

masyarakat di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas 

organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan 

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan 

integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas 

aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-

Government dan Smart City, Layanan implementasi e-

Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan 

Smart City. 

 

3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan 

pemberian dukungan  administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dukungan 
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administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi dan 

Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,  

kerjasama, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  

f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola 

Komisi Informasi Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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II. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE B 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Provinsi  

Tipe Perangkat Daerah : B 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan 

Suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi 

e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi, layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province lingkup Provinsi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 
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media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 

Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya 

TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah 

Provinsi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province lingkup 

Provinsi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 

Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya 

TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah 

Provinsi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province lingkup 

Provinsi; 
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d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di daerah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. 

 

I) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis 

di provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, manajemen komunikasi krisis, di Provinsi; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, manajemen komunikasi krisis di Provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 
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prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis di Provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, manajemen komunikasi krisis di Provinsi. 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 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 dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerah Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 2 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan 
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pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang layanan infrastruktur dasar Data center, Disaster 

Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 

Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-
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Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan 

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 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 pelayanan Informasi Publik, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah 

Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi 

dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 3 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan 

informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, 

pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah 

Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi 

dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, layanan nama domain dan sub 
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domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah 

Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province;  

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang pelayanan informasi 

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah 

Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 

informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, 

pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah 

Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government 

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi 

dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.  

 

2. KELOMPOK SUB BIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1 yang melaksanakan tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
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norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media 

massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, 

pemantauan aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan isu 

publik, pemantauan informasi kebijakan terkait 

kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas 

Pemerintah Daerah, evaluasi dan penetapan agenda 

prioritas prioritas Pemerintah Daerah di Provinsi. 

 

2) Subbidang/seksi 2 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 konten 

dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan 

media komunikasi publik di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penyusunan strategi 

komunikasi  publik, pengemasan Konten, penggelolaan 

media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain 

untuk diseminasi pesan di lingkup Provinsi. 

 

3) Subbidang/seksi 3, 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 layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan 

media, pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi 
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dan komunikasi publik, penanganan isu-isu yang 

berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga 

Pemerintah Daerah Provinsi. 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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 Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di 

Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

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) Subbidang/seksi 2, 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 Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, 
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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) Subbidang/seksi 3, 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 Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

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. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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 pelayanan Informasi 

Publik di Provinsi. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta  

pengelolaan aduan masyarakat terkait pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik di Provinsi.  

2) Subbidang/seksi 2, 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 penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah 

Daerah Provinsi dan masyarakat di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, penyediaan dan pemberian 

konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola 

informasi dan komunikasi publik, layanan pendaftaran 

nama domain dan sub domain instansi penyelenggara 

negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik 

dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain 

terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan 

kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan 

website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, 

Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, 

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain, layanan 

peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis 

bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam implementasi e-Government dan Smart City, Layanan 

implementasi e-Government dan Smart City, Promosi 

pemanfaatan layanan Smart City di Provinsi. 

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 
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bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) serta 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province  

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas 

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan 

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan 

integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan Business 

Process Re-engineering pelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), 

Layanan Sistem Informasi Smart City,  Layanan interaktif 

Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana 

dan sarana pengendalian Smart City. 

 

3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan 

dan pemberian dukungan  administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta 

dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi 

Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan,  kerjasama, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  
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f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola 

Komisi Informasi Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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III. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TIPE C 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Provinsi  

Tipe Perangkat Daerah : C 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Provinsi; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 
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komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Provinsi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK 

Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat; layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

Provinsi; 



-30- 
 

 

d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. 

 

I. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik di Provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di Provinsi; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 
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komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di Provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 

publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

Provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik di Provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi 

krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 

di Provinsi. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 2 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 dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 
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layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber 

Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, 

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan provinsi. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 

dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, Penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 
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dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 

dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, Penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 

dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, Penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang layanan infrastruktur dasar Data center, Disaster 

Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data informasi e-

Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber 

Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, 
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Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan provinsi; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah 

Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik 

dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 

dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

Province, Penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi. 

 

2. KELOMPOK SUBBIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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 monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik,  di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media  

massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, 

pemantauan  aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan isu 

publik, pemantauan informasi kebijakan terkait 

kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas 

Pemerintah Daerah, evaluasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyusunan 
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strategi komunikasi publik, pengemasan konten, 

penggelolaan media milik Pemerintah Daerah dan 

pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan di Provinsi. 

2) Subbidang/seksi 2, 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 hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengelolaan  hubungan dengan 

media, pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi 

dan komunikasi publik, penanganan isu-isu yang 

berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga 

Pemerintah Daerah di Provinsi. 

3) Subbidang/seksi 3 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 pelayanan informasi 

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik di Provinsi. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut sub bidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pengelolaan 

aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, penyediaan dan pemberian konsultasi 

dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan 

komunikasi publik di Provinsi. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi 

layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan 

informasi e-Government di Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

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 publik, 

Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi 

Jaringan Intra Pemerintah, Layanan penyediaan prasarana 

dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan 

teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh 

aparatur pemerintahan, 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. 

2) Subbidang/seksi 2, 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  manajemen data dan informasi e-Government,  

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart Province. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan Penetapan standar format data dan 
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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 pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, 

Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan 

publik, Layanan interoperabilitas, Layanan 

interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan 

Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, 

Layanan pengembangan Business Process Re-engineering 

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non 

pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem 

Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan 

Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City. 

3) Subbidang/seksi 3, 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 penyelenggaraan Government Chief Information 

Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan 

sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas 

organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan 

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan 

integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas 

aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-
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Government dan Smart City, Layanan implementasi e-

Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan 

Smart City, Layanan pendaftaran nama domain dan sub 

domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan 

kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 

pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan 

pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur 

dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan 

dan merubah nama Pejabat Domain, Menetapkan 

merubaha nama domain dan sub domain, Menetapkan tata 

kelola nama domain, sub domain. 

 

 3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta 

pembinaan dan pemberian dukungan  administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika, serta dukungan administratif, keuangan dan tata 

kelola Komisi Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan,  kerjasama, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  

f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata 

kelola Komisi Informasi Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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IV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE A 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Kabupaten/kota  

Tipe Perangkat Daerah : A 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerahkabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 
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media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerahkabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah 

Daerahkabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten/kota; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di daerah dalam hal 

kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi; dan  
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota. 

 

I) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di kabupaten/kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

kabupaten/kota,; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

kabupaten/kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 
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pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik di kabupaten/kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik di kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

kabupaten/kota; 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 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 pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan 

terkait, manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota; 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 2 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan terkait, manajemen 

komunikasi krisis di kabupaten/kota; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, 

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik, layanan 
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hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan 

terkait, manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, 

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan terkait, manajemen 

komunikasi krisis di kabupaten/kota. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 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 infrastuktur dasar data center, 

disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen 

data dan 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 Fungsi 3 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

infrastuktur dasar Data center, disaster recovery center dan 

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastuktur dasar Data center, disaster recovery center dan 

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota;  
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3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar 

Data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data 

informasi e-Government, integrasi  layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government dan layanan sistem komunikasi intra 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery 

Center dan TIK Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan manajemen data informasi e-Government, 

integrasi  layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-Government dan layanan sistem 

komunikasi intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center 

dan TIK Pemerintah Daerah kabupaten/kota, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi  

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi 

intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 

d. Kelompok Bidang Fungsi 4 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 Pengembangan dan Pengelolaan 

Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, 

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber 
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Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat 

di Kabupaten/Kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 4 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik 

dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan 

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Masyarakat di Kabupaten/Kota;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik 

dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan 

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Masyarakat di Kabupaten/Kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik 

dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan 

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Masyarakat di Kabupaten/Kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan 

Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang 

terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, 

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
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pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat di 

Kabupaten/Kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan 

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik 

dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan 

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengembangan 

Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Masyarakat di Kabupaten/Kota. 

 

2. KELOMPOK SUBBIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

4) Subbidang/seksi 1 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 monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah di 

kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media 

massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, 

pemantauan aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan  isu 

publik, monitoring informasi berbasis agenda prioritas 

pemerintah yang terkait dengan daerah bersangkutan, 

evaluasi dan pemilihan isu publik di kabupaten/kota. 

5) Subbidang/seksi 2 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 konten 
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dan perencanaan media komunikasi publik, serta 

pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penyusunan strategi 

komunikasi  publik, pengemasan konten, penggelolaan 

media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain 

untuk diseminasi pesan di kabupaten/kota. 

6) Subbidang/seksi 3 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 penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik dan di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, penyediaan dan pemberian 

konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola 

informasi dan komunikasi publik di kabupaten/kota. 

 

d. Kelompok Bidang Fungsi 2  terdiri dari: 

4) Subbidang/seksi 1 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 pelayanan informasi 

publik di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta 

pengelolaan aduan masyarakat di kabupaten/kota. 

5) Subbidang/seksi 2 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 kemitraan dengan 

pemangku kepentingan di kabupaten/kota. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan 

komunitas informasi dan komunikasi publik di 

kabupaten/kota. 

6) Subbidang/seksi 3 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 hubungan 

media dan manajemen komunikasi krisis di 

kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubugan media dan 

penanganan isu-isu yang berdampak negatif terhadap 

reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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, serta 

fungsi Layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet di Kabupaten/Kota.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

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 publik,  

Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi 

Jaringan Intra Pemerintah. 
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1) Subbidang/seksi 2 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 Manajemen 

Data Informasi e-Government, serta fungsi Integrasi Layanan 

Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten/Kota.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan 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. 

2) Subbidang/seksi 3 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 e-Government, serta  Layanan Sistem Komunikasi 

Intra Pemerintah di Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

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. 

 

 



-51- 
 

 

d. Kelompok Bidang Fungsi 4 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1,  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 di Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, 

Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik. 

2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas 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 penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, serta  

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengembangan Business 

Process Re-engineering pelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), 

Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan interaktif 

Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana 

dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran 

nama domain dan sub domain instansi penyelenggara 

negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik 

dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain 

terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan 

kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan 

website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, 

Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, 

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain. 
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3) Subbidang/seksi 3, 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 penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) serta 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan masyarakat di Kabupaten/Kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government Kab/Kota, 

Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat 

Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah 

Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan 

TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi 

teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart 

City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City, 

Promosi pemanfaatan layanan Smart City. 

 

3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan 

dan pemberian dukungan  administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta 

dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi 

Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; 
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c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  

f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola 

Komisi Informasi Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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V. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE B 

 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Kabupaten/Kota 

Tipe Perangkat Daerah : B 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah 

Kabupaten/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,  layanan 

manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah 

kabupaten/kota, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

City lingkup kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 
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perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi,  layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

daerah kabupaten/kota, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

City lingkup kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi,  layanan manajemen data dan informasi e-Government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

daerah kabupaten/kota, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 
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pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart 

City lingkup kabupaten/kota; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di daerah, dalam hal 

kabupaten membentuk Komisi Informasi; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota. 

 

I) PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis 

di kabupaten/kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, manajemen komunikasi krisisn di 

kabupaten/kota; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku 
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kepentingan, manajemen komunikasi krisis di 

kabupaten/kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis di 

kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku 

kepentingan, manajemen komunikasi krisis di 

kabupaten/kota. 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 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  dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 

Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan 

Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan 
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Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-

Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 2 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan 

Infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center  

dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 

Spesifik dan 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 pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

Infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center  

dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 

Spesifik dan 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 penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan 

Infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center  

dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 

Spesifik dan 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; 
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4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang layanan Infrastruktur dasar Data center, Disaster 

Recovery Center  dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 

Generik, Spesifik dan 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 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

Infrastruktur dasar Data center, Disaster Recovery Center  

dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, 

Spesifik dan 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. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 3, 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 pelayanan informasi publik, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan Nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK 

pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di 

kabupaten/kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 3 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya 
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Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, 

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, 

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 

City di kabupaten/kota;  

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya 

Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, 

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, 

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 

City di kabupaten/kota;  

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan 

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 

Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK 

pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, 

Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan 

Ekosistem TIK Smart City di kabupaten/kota;  

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas 

Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses 

informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, 

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 
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Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 

City di kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya 

Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, 

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, 

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart 

City di kabupaten/kota.  

 

2. KELOMPOK SUBBIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

4) Subbidang/seksi 1 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 monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media 

massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, 

pemantauan aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan isu 

publik, pemantauan informasi kebijakan terkait 

kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas 

Pemerintah Daerah, evaluasi dan penetapan agenda 

prioritas prioritas Pemerintah Daerah di kabupaten/kota. 

5) Subbidang/seksi 2 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 konten 

dan perencanaan media komunikasi publik, dan 

pengelolaan media komunikasi publik  di kabupaten/kota. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penyusunan strategi 

komunikasi publik, pengemasan konten, penggelolaan 

media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain 

untuk diseminasi pesan di kabupaten/kota. 

 

6) Subbidang/seksi 3, 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 hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, 

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media, 

pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan 

komunikasi publik, penanganan isu-isu yang berdampak 

negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota. 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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 subbidang/seksi 1 

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, 
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Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi 

Jaringan Intra Pemerintah. 

2) Subbidang/seksi 2, 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 subbidang/seksi 2 

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) Subbidang/seksi 3, 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 subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, 

Layanan penanganan insiden keamanan informasi, 

Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di 

bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi 
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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. Kelompok Bidang Fungsi 3 terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, 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 pelayanan informasi 

publik, di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta  

pengelolaan aduan masyarakat terkait pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik  kabupaten/kota.  

2) Sub bidang/seksi 2, 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 penguatan kapasitas 

sumber daya komunikasi publik, layanan nama domain dan 

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

kabupaten/kota, Pengembangan Sumber Daya TIK 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, penyediaan dan pemberian 

konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola 

informasi dan komunikasi publik, layanan pendaftaran 

nama domain dan sub domain instansi penyelenggara 

negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik 

dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain 

terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
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Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan 

kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan 

website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, 

menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, 

menetapkan tata kelola nama domain, sub domain, layanan 

peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis 

bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat 

dalam implementasi e-Government dan Smart City, Layanan 

implementasi e-Government dan Smart City, dan Promosi 

pemanfaatan layanan Smart City di Kabupaten/Kota. 

1) Subbidang/seksi 3, 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 penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) serta 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di 

Kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas 

Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan 

lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan 

integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan Business Process 

Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan 

non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem 

Informasi Smart City,  Layanan interaktif Pemerintah dan 

Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City. 

 

3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

 Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta 
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pembinaan dan pemberian dukungan  administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika, serta dukungan administratif, keuangan dan tata 

kelola Komisi Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan,  kerjasama, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  

f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata 

kelola Komisi Informasi Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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VI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA TIPE C 

A.  IDENTITAS URUSAN 

Nama Fungsi Utama : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Daerah : Kabupaten/Kota 

Tipe Perangkat Daerah : C 

 

B.  PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH 

 KELOMPOK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA melaksanakan fungsi 

membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika: 

a. perumusan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 

sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, 

layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data 

dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan 

ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten/kota, 

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 
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media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery 

center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-Government, 

layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan 

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, layanan nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan 

kabupaten/kota; 
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d. pelaksanaan administrasi Dinas, serta dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di daerah dalam hal 

kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota. 

 

I. PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 

1.  KELOMPOK BIDANG, terdiri dari: 

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 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 monitoring opini dan aspirasi publik, 

monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas 

komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan 

perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, di kabupaten/kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di kabupaten/kota; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi 

dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah 

Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media 

komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, 

pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, 
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kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen 

komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik di kabupaten/kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang monitoring opini dan 

aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 

publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan 

pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di 

kabupaten/kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring 

informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi 

Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan 

media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik di kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring 

opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan 

penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, 

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi 

publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan 

informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan 

dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi 

krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 

di kabupaten/kota. 

 

b. Kelompok Bidang Fungsi 2 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 infrastuktur 
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dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota. 

 Dalam menjalankan tugas tersebut, Kelompok Bidang Fungsi 1 

menyelenggarakan fungsi: 

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan 

infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan 

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota; 

2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan 

infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan 

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-
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Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota; 

3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota; 

4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster 

recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet 

dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan manajemen data dan 

informasi e-Government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 
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pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota; dan 

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan 

infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan 

TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah 

kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain 

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota. 

 

2. KELOMPOK SUBBIDANG  

a. Kelompok Bidang Fungsi 1 terdiri dari: 

1) Sub bidang/seksi 1, 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 monitoring opini dan aspirasi 

publik, monitoring informasi dan penetapan agenda 

prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan 

konten dan perencanaan media komunikasi publik, 

pengelolaan media komunikasi publik, di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

menyelenggarakan layanan pemantauan isu publik di media  

massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, 

pemantauan  aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan isu 

publik, pemantauan informasi kebijakan terkait 

kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas 

Pemerintah Daerah, evaluasi dan penetapan agenda 
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prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, penyusunan 

strategi komunikasi publik, pengemasan konten, 

penggelolaan media milik Pemerintah Daerah dan 

pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan di 

kabupaten/kota. 

2) Sub bidang/seksi 2, 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 hubungan 

media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, 

manajemen komunikasi krisis di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan layanan pengelolaan  hubungan dengan 

media, pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi 

dan komunikasi publik, penanganan isu-isu yang 

berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga 

Pemerintah Daerah di kabupaten/kota. 

3) Sub bidang/seksi 3 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 pelayanan informasi 

publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik di kabupaten/kota. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut sub bidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan pelaksanaan fungsi pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), pengelolaan 

aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik, penyediaan dan pemberian konsultasi 

dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan 

komunikasi publik di kabupaten/kota. 

 

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari: 

1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
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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, layanan sistem komunikasi 

intra pemerintah Kabupaten/Kota, layanan keamanan 

informasi e-Government di Kabupaten/Kota. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 1 

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 publik, 

Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi 

Jaringan Intra Pemerintah, Layanan penyediaan prasarana 

dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan 

teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh 

aparatur pemerintahan, 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. 

2) Subbidang/seksi 2, 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 manajemen data dan informasi e-Government,  

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan 

publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem 

TIK Smart City di Kabupaten/Kota. 
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 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 2 

menyelenggarakan 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 pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, 

Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan 

publik, Layanan interoperabilitas, Layanan 

interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan 

Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah, 

Layanan pengembangan Business Process Re-engineering 

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non 

pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem 

Informasi Smart City, Layanan interaktif Pemerintah dan 

Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City. 

3) Subbidang/seksi 3, 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 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, pengembangan 

sumber daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi 

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota. 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut subbidang/seksi 3 

menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas 

OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah 

Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan 

TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi 
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teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart 

City, Layanan implementasi e-Government dan Smart City, 

Promosi pemanfaatan layanan Smart City, Layanan 

pendaftaran nama domain dan sub domain instansi 

penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, 

pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan 

sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub 

domain Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan 

kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan 

website, Menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain, 

Menetapkan merubaha nama domain dan sub domain, 

Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain. 

 

3. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan 

dan pemberian dukungan  administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta 

dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi 

Informasi Daerah. 

 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Sekretariat  Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang 

komunikasi dan informatika; 

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan,  kerjasama, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi penyusunan kebijakan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;  

f. pelaksanaan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola 

Komisi Informasi Daerah; dan 
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok jabatan fungsional menjalankan tugas sesuai fungsi 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

VII. PENUTUP 

Demikian tata cara penyusunan pedoman nomenklatur perangkat daerah 

ini disusun sebagai panduan bagi semua perangkat daerah bidang 

komunikasi dan Informatika dalam menyusun pedoman nomenklatur 

perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar terwujud 

sinerginitas kelembagaan Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi-

fungsi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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