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BUPATI KETAPANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 

NOMOR 51 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KETAPANG, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedomaan 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20116 
Nomor 1308); 
 

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 



Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 
59). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 

2. Bupati adalah Bupati Ketapang. 

3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. 

5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Ketapang. 

6. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi dinas yang 
memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan 
dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan fungsi satuan kerja 
yang ada pada dinas. 

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 

Bagian Kesatu 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

Pasal 2 

 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi 

dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 
sekretaris daerah. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Pasal 3 
 

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari : 

a. kepala dinas; 

b. sekretariat dinas, membawahi : 

1. subbagian penyusunan program dan keuangan; dan 

2. subbagian umum dan kepegawaian. 

c. bidang komunikasi publik, membawahi : 

1. seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;  

2. seksi pengamanan informasi dan persandian; dan  

3. seksi statistik sektoral. 

d. bidang informatika, membawahi : 

1. seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika; dan  

2. seksi pengelolaan data elektronik. 

e. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

Pasal 4 
 

(1) Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi 
pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang 
statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang terbagi dan terinci secara 
sistematis kedalam tugas sekretariat, masing-masing bidang, subbagian dan 
subbidang. 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian;  

d. pelaksanaan administrasi dinas komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas 
memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada 
bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, 
bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Bagian Kedua 
Sekretariat Dinas 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 5 
 

Sekretariat dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

 
Pasal 6 

 
(1) Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, 

kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, 
evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam 
tugas masing-masing subbagian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat 
dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan dinas; 

b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas; 

c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas; 

d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas; 

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas; 

f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian umum 
dan kepegawaian, subbagian penyusunan program dan keuangan, evaluasi 
dan pelaporan dinas; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas. 

(3) Sekretaris dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,  mempunyai tugas 
memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada 
bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, 
pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.  

 
Paragraf 2 

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan 

 
Pasal 7 

 
Subbagian penyusunan program dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. 

 

Pasal 8 
 

(1) Subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas, dan 
pengelolaan administrasi keuangan dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian 
penyusunan program dan keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan; 

b. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan dinas; 

c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan 
program dan pengelolaan keuangan dinas; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



(3) Kepala subbagian penyusunan program dan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan 
bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas 
penyusunan program dan pengelolaan keuangan dengan rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan 
pengelolaan keuangan; 

c. menyusun rencana strategis badan dan rencana kerja dinas; 

d. mengompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas dan hasil 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang; 

e. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas; 

f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan 
keuangan dinas; 

g. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, 
laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi 
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;  

h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas; 

i. menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan 
dinas; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

 

Pasal 9 
 

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. 

 
Pasal 10 

 
(1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan 

umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian 
umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian; 

b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas; 

c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum 
dan kepegawaian; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan 
petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum, perlengkapan 
dan kepegawaian dengan rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan; 

c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan 
perpustakaan dinas; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler dan perjalanan 
dinas; 



e. menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji 
berkala, cuti, pensiun, dan pemberian penghargaan pegawai; 

f. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), fasilitasi 
penyusunan dan penghimpunan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP), 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kesejahteraan 
pegawai dan daftar hadir pegawai; 

g. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan 
kepemimpinan, fungsional teknis, dan fungsional umum; 

h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

i. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas; 

j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan 
inventarisasi peralatan dan perlengkapan; 

k. melaksankan  pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
subbagian umum dan kepegawaian;dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Bagian Ketiga 
Bidang Komunikasi Publik 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 11 
 

Bidang komunikasi publik dipimpin oleh kepala bidang  yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. 

Pasal 12 

(1) Bidang komunikasi publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan di bidang komunikasi publik, persandian dan statistik sektoral, yang 
terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang komunikasi 
publik menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi publik; 

b. penyusunan program dan kegiatan di bidang komunikasi publik, persandian 
dan statistik sektoral; 

c. penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen informasi dan komunikasi 
publik; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi publik; 

e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengelola 
informasi dan komunikasi publik, seksi pengamanan informasi dan 
pesandian, dan seksi statistik sektoral; 

f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang komunikasi publik; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan 
petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang informasi, 
komunikasi publik, pengamanan informasi dan persandian, serta statistik 
sektoral.  

 
 
 
 



Paragraf 2 
Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

 

Pasal 13 
 

Seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipimpin oleh kepala seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang komunikasi publik. 

 

Pasal 14 
 

(1) Seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas 
melaksanakan manajemen infomasi dan komunikasi publik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 
pengelolaan informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja seksi pengelolaan informasi dan komunikasi 
publik; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
informasi dan komunikasi publik; 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi 
publik; 

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, 
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

c. menyiapkn bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan 
dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 

d. menyiapkan konsep pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan 
pengembangan desain program dan kegiatan pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik; 

e. menganalisis hasil monitoring isu publik di media (media massa dan media 
sosial); 

f. menganalisis hasil pengumpulan pendapat umum (polling); 

g. menyusun hasil pengolahan aduan masyarakat; 

h. melaksanakan pengumpulan dan klasifikasi data infomasi kebijakan; 

i. menyusun hasil pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah dan 
pemerintah daerah; 

j. membuat konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah 
berdasarkan prioritas tema kampanye kebijakan pemerintah dan kebijakan 
pemerintah daerah; 

k. membuat konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah 
berdasarkan prioritas tema kampanye kebijakan pemerintah dan kebijakan 
pemerintah daerah; 



l. melaksanakan pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema 
kampanye kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah; 

m. merancang strategi komunikasi melalui media pemda dan non pemda; 

n. membuat konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi/media 
internal; 

o. merencanakan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media 
pemda dan non pemda berdasarkan strategi komunikasi; 

p. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik; 

q. melaksanakan pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi publik; 

r. membuat konsep pelayanan infomasi publik; 

s. mengembangkan penguatan hubungan dengan media (media relations); 

t. membuat konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik; 

u. menyiapkan rencana pembentukan serta pembinaan lembaga mitra 
komunikasi di kabupaten sesuai kebutuhan; 

v. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan sarana komunikasi 
strategis lainya; 

w. melaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
kegiatan seksi pengelola komunikasi dan informasi publik; 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 
Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian 

 

Pasal 15 
 

Seksi pengamanan informasi dan persandian dipimpin oleh kepala seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang komunikasi publik. 
 

Pasal 16 
 

(1) Seksi pengamanan informasi dan persandian mempunyai tugas melaksanakan 
manajemen pengamanan informasi dan persandian. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 
pengamanan informasi dan persandian menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja seksi pengamanan informasi dan persandian; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen 
pengamanan informasi dan persandian; 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
di bidang pengamanan informasi dan persandian; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang manajemen pengamanan informasi dan 
persandian;  

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pengamanan informasi dan persandian; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala seksi pengamanan informasi dan persandian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan 
bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas 
pengamanan informasi dan persandian dengan rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja seksi pengamanan informasi dan persandian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas seksi pengamanan informasi; 



c. menyiapkan bahan penyusunan draf produk hukum yang berkaitan dengan 
pengamanan informasi dan persandian; 

d. menyiapkan konsep pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan 
pengembangan desain program dan kegiatan pengamanan informasi dan 
persandian; 

e. melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan infomasi dan 
persandian berklasfikasi di tingkat kabupaten; 

f. melakukan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan 
informasi internal; 

g. menyiapkan konsep perencanaan, anggaran dan target capaian 
penyelengaraan persandian untuk pengamananan informasi di tingkat 
Kabupaten dengan mengutamakan keamanan informasi ditingkat kepala 
daerah dan pimpinan dewan; 

h. menyiapkan konsep kebijakan-kebijakan teknis pesandian untuk 
pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK (norma, standar, 
prosedur dan kriteria) yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara; 

i. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM 
sandi, materil sandi dan JKS (jaringan komunikasi sandi); 

j. melaksanakan kegiatan pemenuhan kompetensi SDM sandi melalui 
partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang diselenggarakan oleh 
lembaga sandi negara baik melalui  asistensi, workshop, pelatihan, seminar 
dan atau bimbingan teknis persandian; 

k. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi (security 
awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya 
kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah pimpinan 
perangkat daerah; 

l. melaksanakan pengelolaan pusat data persandian; 

m. melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi tingkat keamanan 
informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah; 

n. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan 
infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman 
pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara; 

o. mengelola kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem infomasi 
dengan menjaga integritas dan ketersedian data; 

p. melaksanakan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau 
fasilitas pemproses infomasi terutama yang terkait langsung dengan pimpinan 
daerah; 

q. melaksanakan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem 
informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersedian data; 

r. melaksanakan kebijakan manajemen resiko aset organisasi; 

s. menyiapkan konsep dan melakukan evaluasi pola hubungan komunikasi; 

 

t. melaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
seksi pengamanan informasi dan persandian; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 4 

Seksi Statistik Sektoral  

Pasal 17 

Seksi statistik sektoral dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala bidang komunikasi publik. 



Pasal 18 

(1) Seksi statistik sektoral mempunyai tugas melaksanakan manajemen statistik 
sektoral. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi statistik 
sektoral menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja seksi statistik sektoral; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral; 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
di bidang statistik sektoral; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang manajemen statistik sektoral; dan 

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik 
sektoral; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala seksi statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan 
petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas statistik sektoral 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja seksi statistik sektoral; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas seksi statistik sektoral; 

c. menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang 
berkaitan dengan statistik sektoral; 

d. menyiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai kebutuhan 
daerah (bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM); 

e. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi dokumen, bahan dan 
peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey 
statistik sektoral sesuai dengan kebutuhan daerah; 

f. menginvetarisasi data-data yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan 
survey; 

g. menyusun program kerja tahunan statistik sektoral sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku; 

h. menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey; 

i. menghimpun bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan 
metodologi survey; 

j. membuat konsep/draft petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survey; 

k. melaksanakan penghimpunan data, dokumen, bahan dan peralatan yang 
diperlukan untuk pelaksanakan kegiatan survey statistik sektoral sesuai 
kebutuhan daerah; 

l. menyusun rencana dan melaksanakan survey statistik sektoral diwilayah 
kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan daerah; 

m. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi konsep pengembangan 
metodologi survey, desiminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka 
meningkatkan mutu data statistik; 

n. menyiapkan bahan penyusunan konsep pengembangan metedologi survey, 
diseminasi statistik dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan mutu 
data statsistik; 

o. menyiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 



p. melakukan konsultasi dan mengoordinasikan persiapan bahan penyusunan 
program kerja tahunan statistik sektoral sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku; 

q. menyusun data hasil survey sesuai dengan sistem dan program yang 
ditetapkan; 

r. menganalisis dan mengkaji ulang data hasil survey seusai dengan sistem dan 
program yang telah ditetapkan; 

s. melakukan evaluasi pelaksanaan survey untuk menjadi bahan masukan dan 
perbaikan kegiatan survey pada masa akan datang; 

t. mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey 
bidang ekonomi untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan 
survey pada masa depan; 

u. melaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
seksi statistik sektoral; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Bagian Keempat 
Bidang Informatika 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 19 

Bidang informatika dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. 

Pasal 20 

(1) Bidang informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan di bidang informatika, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke 
dalam tugas masing-masing seksi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang informatika 
menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informatika; 

b. penyusunan program dan kegiatan di bidang informatika; 

c. penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang informatika; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang informatika; 

e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penyebaran, 
pemanfaatan dan pengawasan telematika dan seksi pengelolaan data 
elektronik; 

 

f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di 
bidang informatika; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala bidang informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai 
tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada 
bawahan dalam pelaksanaan tugas bidang informatika. 
 

Paragraf 2 

Seksi Penyebaran, Pemanfaatan dan Pengawasan Telamatika 
 

Pasal 21 



Seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika dipimpin oleh kepala 
seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang 
informatika. 

 

Pasal 22 
 

(1) Seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika mempunyai tugas 
melaksanakan penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 
penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan 
telematika; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyebaran, 
pemanfaatan dan pengawasan telematika;  

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
di bidang penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang penyebaran, pemanfaatan dan 
pengawasan telematika; 

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, 
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika dengan 
rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan 
telematika ; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan 
telematika; 

c. menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yng berkiatan 
dengan penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telamatika; 

d. menyiapkan konsep pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan 
pengembangan desain program dan kegiatan penyebaran, pemanfaatan dan 
pengawasan telematika; 

e. menyusun konsep pengembangan layanan portal kabupaten; 

f. menganalisis nama domain bagi kepentingan seluruh perangkat daerah; 

g. melakukan evaluasi nama domain bagi kepentingan seluruh perangkat 
daerah; 

h. melakukan evaluasi hosting bagi startup publik sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

i. melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan dibidang 
interoperabilitas sistem infomasi, keamanan sistem operasi dan transaksi 
elektronik, perangkat lunak, konten multimedia wilayah kabupaten; 

j. mengelola domain, subdomain website OPD, serta mengelola email dinas dan 
instansi; 

k. menetapkan norma, kriteria dan pedoman interoperabilitas sistem informasi 
keamanan sistem informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, 
konten multimedia di wilayah kabupaten; 

l. melaksanakan kegiatan bidang aplikasi politik, hukum dan keamanan, 
perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan rakyat dibidang e-business 
diwilayah kabupaten; 



m. melaksanakan interoperabilitas sistem informasi keamanan, keamanan 
sistem operasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia 
diwilayah kabupaten; 

n. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan aplikasi informatika serta 
upaya peningkatan aplikasi infromatika; 

o. melakukan pembangunan, pengelolaan infrastruktur dan manajemen aplikasi 
sistem aplikasi infomatika; 

p. menyiapkan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah; 

q. melakukan peningkatan dan pemberdayaan sistem aplikasi infromatika; 

r. melakukan pemberdayaan telematika dalam usaha informatika; 

s. melaksanakan bimtek, monitoring, evaluasi dan analisis nidang 
interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem operasi dan transaksi 
elektronik, perangkat lunak, konten multimedia di wilayah kabupaten; 

t. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan akses infromasi 
informatika di wilayah kabupaten; 

u. melaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
seksi penyebaran, pemanfaatan, dan pengawasan telematika; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 3 
Seksi Pengelolaan Data Elektronik 

 
Pasal 23 

 
Seksi pengelolaan data elektronik dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang informatika. 

 
Pasal 24 

 
(1) Seksi pengelolaan data elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

data elektronik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 
pengelolaan data elektronik menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja seksi pengelolaan data elektronik; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data 
elektronik; 

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
di bidang pengelolaan data elektronik; 

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik; 

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
manajemen pengelolaan data elektronik; dan  

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

(3) Kepala seksi pengelolaan data elektronik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan 
dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan data 
elektronik dengan rincian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja seksi pengelolaan data elektronik; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk 
teknis pelaksanaan tugas seksi pengelolaan data elektronik; 

c. menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang 
berkaitan dengan pengelolaan data elektronik; 



d. menyiapkan konsep pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan 
pengembangan desain program dan kegiatan seksi pengelolaan data 
elektronik; 

e. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan data center, distater recovery 
center dan TIK pemerintahan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi 
seluruh OPD sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik; 

h. melakukan verifikasi hasil pengolahan dan penyedian data dan informasi 
bagi seluruh OPD dan instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melakukan perancangan konsep integrasi layanan publik dan 
kepemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. merancang keamanan informasi OPD dan instansi lain sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

k. menangani insiden keamanan informasi OPD dan intansi lain sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan kebijakan strategis pengembangan aplikasi dasar, aplikasi 
layanan kepemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam 
bidang e-government dilintas kabupaten, wilayah kabupaten dengan 
kebijakan nasional; 

m. melaksanakan norma, kriteria dan pedoman pengembangan infrastruktur 
aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan 
publik dan tata laksana dalam bidang e-government; 

n. memberikan layanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang 
infrastruktur tata laksana e-govermnet, aplikasi layananan publik dan 
pemerintahan; 

o. merancang sistem telekomunikasi bagi seluruh OPD dan instansi lain sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

p. merancang konsep pengembangan Application Program Interface (API) bagi 
kepentingan OPD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku; 

q. melaksankan pengembangan Application Program Interface (API) bagi 
kepentingan OPD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku; 

r. merancang konsep pengembangan bisnis proses reengineering lintas OPD 
dan lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku; 

s. menyusun bahan kerja sama TIK antara pemerintah dengan non pemerintah 
bagi kepentingan penyelenggaraan smart cuty sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

t. merancang bahan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

u. menyusun bahan kerja sama teknis TIK OPD dan instansi lain bagi 
kepentingan penyelengaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku; 

v. menyusun bahan chanel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

w. menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

x. menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

y. menyusun bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur 
dan masyarakat dibidang e-Govement sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

z. menyusun bahan pengembangan kapasitas kelembagaan OPD dibidang TIK 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 



aa. melaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan 
seksi pengelolaan data elektronik; dan 

bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 

 
Bagian Kelima 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Pasal 25 

 
(1) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala dinas, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan 
keahlian masing-masing. 

 

BAB III 
TATA KERJA 

 

Pasal 26 
 

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di 
lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas, maupun 
dengan perangkat daerah di lingkungan Daerah serta dengan instansi lain di luar 
pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 
Pasal 27 

 
Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 28 
 

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

 
Pasal 29 

 
Kepala dinas dan dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah 
laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

 
Pasal 30 

 
Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan 
tembusan laporan kepada perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 
 

 
Pasal 31 

 
Dalam hal kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas berhalangan 
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat 
satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala 
unit kerja yang bersangkutan. 



 
 

BAB IV 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 32 
 

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas 
pokok dan fungsi pada dinas, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 33 

 
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku :  
1. Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian 

Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 21); dan 

2. Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 
tentang  Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2008 Nomor 26) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 34 

 
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 
 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 23 November 2016 
 

BUPATI KETAPANG, 

 
t.t.d 
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pada tanggal 23 November 2016 
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