
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMORb6TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI, URAIANTUGAS DANFUNGSI

DINAS KOMUNIKASIDANINFORMATIKA

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016

ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Peraturan

Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerlntahan 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

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. PeI'atuI'an Pemerintah Republik Indonesia NomoI'18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016, NomoI' 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia NomoI'5887);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika NomoI' 13.

Tahun 2016 tentang HasHPemetaan Urusan Pemerintahan

Daerahdi Bidang Komunikasidan lnfo.rmatika;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NomoI' 14

Tahun 2016- tentang Pedoman Nomenk1atur Perangkat

Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

6. Pel'aturan Kepala Lembaga Sandi Negara NomoI' 9 Tahun

2016 tentang Nomenkiatur Perangkat Daerah dan Unit

Kerja pada Perangkat Daerah Urusan P.emerintahan Bidang

Persandian;

7. Peraturan Daerah Kabupaten. Mum Banyuasin NomoI' 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten MusiBanyuasin(Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 NomoI'9);

MEMUTUSKAN.:.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISAS!,
URAIANTUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNlKASIDAN

INFORMAT!KAKABUPATENMUS!BANYUASIN.

BABI

KETENTUANUMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerlntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin;

.3. Bupatiadalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
.disingkat DPRDadalah Dewan Perw.aki.lanRakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;
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5. Sekretarlat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretarls

Daerah;

6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretarls Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Musi Banyuasin;

BABII

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten dibidang komunikasi dan informatika;

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Seketarls Daerah;

BABIII
SUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dan ;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretarlat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik,
membawahi:
1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
3. Seksi Layanan Informasi Publik;

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
2. Seksi Hubungan Media;
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3. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;

Komunikasi,danInformasie. Bidang Teknologi
membawahi:
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem

Informasi;
3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;

f. Bidang Layanan e-Govemment, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Aplikasi;

2. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;

3. Seksi Tata Keloladan e-Goverment;

g. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
1. Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan

Persandian;
2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Persandian;
3. Seksi Statistik dan Manajemen Data;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BABIV
URAIANTUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal4

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
membantu Bupati merumuskan dan melaksanakan kebijakan
daerah dibidang Komunikasi dan Informatika

PasalS

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:



a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang

komunikasi dan informatika;

b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas

dinas;

c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pe1ayanan umum;

dan

_d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh

pimpinan.

Bagian-Kedua

Sekretarlat
Pasa16

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada semua unit keja pada Dinas Komunikasi
dan Informatika, melaksanakan perencanaan operasional,

pengelolaan urusan perencanaan, pelaporan, evaluasi, umum,

kepegawaian,keuan,gan,dan aset;_

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal6, -Sekretariatmempunyai fungsi:
a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan

-dankepegawaian;

b. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di
lingkungan dinas;

.c. penyusunan programdinas;

_d. pengoordinasian pelaksanaan _tugas unitorganisasi -m
lingkungan dinas; dan

e. penye1enggaraan urusan keuangan dan perlengkapan-
meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
pencatatan aset -danperlengkapan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.



PasalB

(l) Subbagian Umuffi--cl.anKepegawaianmempunyai tugas:

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman teknismaupun pedoman pelaksanaan

lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

b. melaksanakan- urusan surat menyuratbaik surat

masuk maupun keluar;

-c. melaksanakan sistem jaringandokumentasi -dan

informasi hukum dan kearsipan;

d. melaksanakan pengelo1aan dan administrasi rumah

tangga, barang atau perlengkapan;

e. melaksanakan pengelolaan dan administrasi

kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia;

L melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan
dan evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat,
kearsipan _dan dokumentasi produk hukum dan

kegiatan, rumah tangga dan pengelolaankepegawaian;

g. menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaansurat
menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum

dan kegiatan, rumah tanggadan pengelolaan
kepegawaian;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainya yangdiberikan-

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perencanan, Evaluasi dan Pclaporanmempunyai
tugas:
a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan
lainnya yang berhubungan-cl.engantugasnya;

b. melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan
masing-masingBidangdan Unit Pelaksana Teknis;

c. menyusun rencana jangka panjang, menengah dan
pencl.ekinternal SKPD;

d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna
kepentingan perencanaan -danpelaporan;
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e. menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)internal

SKPD;

f. menyusun Penetapan Kinerja atau yang sejenis satuan

keIja perangkatdaeran;

g. menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP);

h. melakukan monitoring dan .evaluasi kegiatan internal

SKPD;

1. menyusun Laporan P.engendalian Operasional K.egiatan

atau yang sejenis;

j-. menyusun bahan LapOI'an Penye1enggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan suplemennya,

Laporan Kererangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Bupati,

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

.(LAKlP)dan laporan .sejenis internal SKPD;

k. menghimpun dan menyusun laporan-laporan rutin,

berkala dan insidentillainnya;

1. melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan,

mo-nitoring,eva1uas-i dan pelaporan;

m. menyusun bahan laporan kegiatan perencanaan dan

pelaporan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olen pimpinan.

(3) Subbagian -Keuangandan Aset mempunyai tugas- :

a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

te1<nis, pedoman teknis- maupun pedomanpelaks-anaan

lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

b. menyusun Rencana KeIja -dan Anggaran(RKA)

penetapan dan perubahan;

c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran .(DPA)

penetapan maupun perubahan anggaran;

.d. mengoordinasikanadministrasi pengelolaan keuangan

satuan kerja mulai dari pembuatan Surat Permintaan

Pembayaran .(SPP) sampaidengan pengumpulan bukti



-8

pertanggungjawaban keuangan serta pembuatan Buku

Kas Umum dan Buku Bantu Keuangan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan

penyerapan anggaran kegiatan SKPD;

f, menyusun laporan keuangan dan _akuntansi;

g. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan
danevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan

inventarisasi asset;

h. menyusun bah-an laporan kegiatan pengelolaan

keuangan dan asset; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang -diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang PengelolaanLayanan Informasi Publik
Pasal9

Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan
Informatika yang berkaitan dengan pengelolaan Opini PubIik,
PengelolaanInformasi PubIikdan Layanan Informasi PubIik.

PasallQ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan
opini dan _aspirasi publik di lingkup pemerintah _daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah-,serta pelayanan infonnasi
publik di kabupaten;

b, penyiapan bah-an pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di Iingkup pemerintah
daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi
publikdi kabupaten;
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c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraan bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi public untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah -daerah, serta pelayanan informasi publik di

kabupaten;

d. penyiapan -bahan pem-berian bim-bingan teknis -dan

supervisi bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
serta pelayanan informasipublik di ka-bupaten;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan
-Opinidan aspirasi publikdi lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasionaldan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi

publik di kabupaten; dan .

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di-berikanoleh

pimpinan.

Pasalll

(1) Seksi PengelolaanOpiniPublikmempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi-,serta pemantauan, _evaluasi-,dan
pelaporan terkait pengelolaan opini publik di lingkup
Pemerintah Daerah;

b. menyelenggarakan layanan monitoring isu- publik di
media -(mediamassa dansosial);

c. mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak
pendapat);

d. mengolah aduan masyarakat di kabupaten; dan

e. melaksanaan tugas kedinasan lainnya yangdi-berikan
oleh pimpinan.



10

(2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan,. evaluasi, dan

pelaporan terkait pengelolaan informasi publik;

b. meny:elenggarakan lay:anan pemantauan lema

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan

pemerintah daerah;

c. mengolah dan analisis data informasi untuk

mendukung komunikasi publik lintassektorallingkup

nasional dan daerah di Kabupaten; dan

d. melaksanaan tugas. kedinasan lainnya yangdiberikan

oleh pimpinan .

.(3) Seksi Lay:anan Informasi Publik mempunyai tugas :

a. melaksanakan 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 informasi publik ;

b. menYelenggarakan layanan pengelolaan informasi

publik dalam rangka implementasi Undang-Undang

Nomo!' 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik;

c. menyelenggarakan Pelayanan informasi publik untuk

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Puhlik;

d.. menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat di

kabupaten; dan.

e. melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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BagianKeempat
BidangPengelolaanKomunikasiPublik

Pasal12

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi .dan

Informatika yang berkaitan dengan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik, Hubungan Media -dan Sumber Daya

Komunikasi Publik.

Pasal13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
12, Bidang PengelolaanKomunikasiPublik mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas-

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasidi KaIJupaten;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan
konten lintassektora! dan pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
sumbeI' daya .komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di kabupaten;

.c. penyiapan bahan penyusunan norma, standaI', pFOseduI',
dan kriteria penyelenggaraan bidang penyediaan konten
lintas- sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber
daya komunikas-ipublik dan penyediaan akses- informasidi
kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknisdan
supervisi bidang penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, Iayanan hUbUngan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasidi kabupaten;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyediaan
kanten Hnms sektoral dan pengelolaan media kamunikasi
publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas
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sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal14

(1)Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai

tugas:

a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

pmsedurdan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan t~rkait pengelolaan media kornunikasi

publik;

b. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi

publik dan citra positif pemerintah daerah;

c. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi

konten lokal;

d. melaksanakan pembuatan konten lokal beserta

pelaksanaan publikasi melalui sarana media dalam dan

luar ruang;

e. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik

pemdal media internal;

e. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui

media pemerintah daerah dan non pemerintah.; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

.olehpimpinan.

(2) Seksi Hubungan Media mempunyai tugas. :

a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan nonna,stan-dar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dansupervisi, serta pemantauan,evaluasi,dan

pelaporan terkait hubungan media;
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b. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan

dengan media (mediarelations);

c. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah
(briefing notes, press release, backgrounders) di

kabupaten;dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

.olehpimpinan.

(3-) Seksi Sumber DayaKomunikasiPublikmempunyai tugas:

a. 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 sumber daya komunikasi publik;

b. menyelenggaralcan layanan pembenlayaan .dan
penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga
komunikasi publik;

c. mengembangan sumber daya komunikasi publik di
kabupaten;dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
olehpimpinan.

BagianKelima
BidangTeknologiInformasidan Komunikasi

Pasal15

BidangTeknologiInformasi dan Komunikasimempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan
Informatika yang berkaitan dengan penyiapan infrastruktur
dan teknologi,pengelolaandata dan integrasi sistem informasi,
serta keamanan informasidan telekomunikasi.

Pasal16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
mempunyaifungsi:
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a. penyiapan bahan penunusan kebijakan bidang layanan
inftastuktur dasar data center, disaster recoverycenter dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-
Government,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasie-Government,layanan sistem

komunikasi intra pemerintah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan
infrastuktur dasar datacenter, disaster recoverycenter dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
.akses intemet, layanan manaJemendata dan informasie-
Government,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,
layanan keamanan informasie-Govemment,layanansistem

komunikasi intra pemerintah;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria penyelenggaraanbidang layanan infrastuktur
dasar datacenter, disaster recoverycenterdan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi .e-Govemment,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi .e-Government, layanansistem

komunikasiintra pemerintah;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recoverycenter dan. TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data dan informasie-Govemment, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
• r . G I . k 'k' .In.ormaSle- .ovemment, ayananSlstem. -omUnlaSl-Intra.
pemerintah;

e. pemantauan,evaluasi, dan pelaporan bidang layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recoverycenter dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan
akses internet, layanan manajemen data dan informasi
.e-Government, integrasi layanan publikdan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi
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sistem

Pasal17

komunikasi intra

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :

a. melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,- .standac,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, -evaJuasi, -dan

pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi;

b. melaksanakan layanan pengembangan intranetdan-

penggunaan akses internet di kabupaten;

-e. meny-elenggarakan layanan penge-mbangan- -dan

penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster

RecoveryCenter (DRe).;

d. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi

TlKdalam implementasie"Govemment;

e. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM

dalam pengelolaan infrastruktur_, teknologi informatika

dan government cloud computing;

f. menyelenggar.akan layanan pengelolaan .akses internet

pemerintah dan publik;

g. menyelenggarakan layanan filtering konten negatif,

layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan

oleh pimpinan.

Pl Seksi Pengelolaan Data dan lntegrasi Sistem lnformasi

mempunyai tugas :

a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kri-teria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
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pelaporan terkait pengelolaan data dan integrasi sistem
informasi;

danpublikb. melaksanakan lntegrasi layanan
kepemerintahan di kabupaten;

.c. menyelenggarakan layanan penetapan standar format
data dan informasi,walidata dan kebijakan;

d. menyelenggarakanlayanan recoverydata dan informasi;

e. menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik
pemerintahan dan non pemerintahan;

f. menyelenggarakan. layanan peningkatan kapasitas
sumber .daya manusiadalam pemanfaatan .sistem
informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;

g. menyelenggarakanlayanan interoperabiJitas;

h. menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan
publik dan kepemerintahan, layanan pusat application
program interface (API)daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan
oleh pimpinan.

(3) .SeksiKeamanan Informasi.dan Telekomunikasimempunyai

tugas:
a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusandan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur .dan kriteria,dan pemberian bimbinganteknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan. terkait keamanan informasi. dan

telekomunikasi ;

b. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra
pemerintahan di kabupaten;

c. menyelenggarakanlayanan monitoOringtrafikelektFonik;

d. menyelenggarakan layanan penanganan insiden
keamanan infonnasi;

e. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas
sumberdaya manusiadi bidang keamanan informasi;
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f. menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada

sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit

TIK, penyelenggaraan intemet sehat, kreatif, inovatif

dan produktif;

.g. menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan

sarana komunikasi pemerintah;

h. menyelenggarakan layanan bimbingan teknisdalam

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur

pemerintahan;dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pim.pinan.

Bagian Keenam

Bidang Layanan E-Govemment

PasallB

Bidang Layanan e-Goverment mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Komunikasi dan lnformatika yang

berkaitan dengan Pengembangan Aplikasi, Pengembangan

Ekosistem e-Govemment, dan Tata Kelola e-Govemment.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal18, Bidang Layanan e-Govemment mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan 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 p:ublik dan kegiatan, penyelenggaraan

govemment chief information officer (GCIO) di pemerintah

kabupaten, pengembangan .sumber daya TIK pemerintah

daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;

b. penyiapanbahan pe1aksanaan kebijakan bidang layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik

.dansuplemen yang terintegrasi, peny.e1enggaraan .ek-osistem

TIK smart city, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publikdan kegiatan, penyelenggaraan
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government chief information officer (GeIO) di pemerintah

kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria penyelenggaraan bidang Layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik

dansuplemen 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, pengembangansumber daya tik pemerintah

daerah kabupaten dan masyarakat di kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi bidang layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik, .spesifik dansuplemen 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, pengembangan

sumber daya tik pemerintah daerah kabupaten dan

masyarakatdi kabupaten;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,spesifik

dan suplemen yang terlntegrasi, penyelenggaraan ekosistem

TIKsmartcity, layanan nama domain dan sub domain bagi

lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan

government .chief information officer .(GCIO) di pemerintah

kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah

daerah kabupatendan masyarakat di kabupaten;dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasa120

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas :

a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusnnan norma,. standar,
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prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait pengembanganaplikasi ;

b. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan-dan .pelayananpublik yang terintegrasi;

c. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi

kepemerintahandan publik;

d. melakukan koordinasidan keIjasama dengan pihak lain
dalam pengembanganaplikasie.Gov.ernment;dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olehpimpinan.

(2}Seksi Peng.embanganEkosisteme-Government mempunyai

tugas:

a. melaksanakan tugas Penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur .dan .kriteria,dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelapoFan teFkait pengembangan .ekosisteme-

Government;

b. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain
bagi lembaga;

c. melaksanakan pelayananpublikdan kegiatandi.daerah;

d. menyelenggarakan layanan pengembangan business
process re-engineering. pelayanan di linglrungan
pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart

city~;

e. menyelenggarakanlayanan sistem informasismart city;

f. menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan

masyarakat;

g. .menyelenggaraan layanan penyediaan sarana -dan
sarana pengendaliansmart city;

h. menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain
dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi
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kepentingan kelembagaan, pe1ayanan publik dan

kegiatan pemerintahan;

i. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah

ditetapkan oleh pemerintah pusat;

j. menyelenggarakan layanan pengelolaan domain- dan- sub

domain pemerintah kabupaten;

k. menyelenggar.akan layanan peningkatan kapasitas.

aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;

1. menetapkan dan. mengubah nama pejabat domain;

m. menetapkan mengubah nama domain dan sub domain;

n. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(-3)-SeksiTata Keloladan e-Government mempunyai tugas :

a. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

.dansupervisi,serta peman.tauan,evaluasi, .dan

pelaporan terkait tata kelola dan e-Govemment;

b. mengembangkan sumberdaya TIK pemerintahdan

masyarakat di kabupaten;

c. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi .dan

kebijakan terpadu implementasi e-Govemment

kabupaten;

d. menyelenggarakan layanan koordinasi dan kerja sama

lintas -organisasi perangkat .daerah, lintas pemerint-ah

daerah dan lintas pemerintah pusat serta non

pemerintah;

e. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK

.dan e--Govemment pemerintah kabupaten;

f. menye1enggarakan layanan peningkatan kapasitas

aparatur dan sertifIkasi teknis bidang TIK;
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g. menyelenggarakan

masyarakat dalam

smart city;

h. menyelenggarakan layanan implementasi e-OQvemment
dan smart city dan promosi pemanfaatan layanan smart

city; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Persandian dan 8tatistik

Pasa121

Bidang Persandian dan 8tatistik mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepa1a Dinas da1am penyiapan

tata kelola dan operasiona1 pengamanan persandian,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, serta

statistik dan manajemen data.

Pasa122

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am

Pasa1 21, Bidang Persandian dan 8tatistik mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan perumusan kebijakan bidang persandian

dan statistik di lingkup pemerintah daerah di kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan statistik;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang

persandian dan statistik di lingkup pemerintah daerah di

kabupaten;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan

bidang tata persandian dan statistik;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang persandian

dan statistik di lingkup pemerintah daerah di kabupaten;

f. pelaksanaan tata kelola persandian da1am rangka

penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah

daerah, melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi

dan sumoor daya persandian;
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g. perencanaan, koordinasi, pengembangan dan fasilitasi

kegiatan di bidang statistic; dan

.h. Pelaksanaan tugas .kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal23

(1) Seksi Tata Keloladan Operasional Pengamanan Persandian
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas~

a. merumuskan kebijakan keamanan informasi di

lingkungan pemerintahdaerah;

b. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi

berklasifikasi;

c. menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya
persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya
manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat
keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

d. mengelola infotmasi berklasifikasi melalui

pengklasifikasianinformasimilikpemerintah daerah;

e. mengelola sumber daya persandian yang meliputi
sumber daya manusia sandi, perangkat lunak
persandian, perangkat kems persandian dan jaring
komunikasi sandi;

f. mengelola proses pengamanan informasi milik
pemerintah daerah;

g. mengirimkan, penyimpanan, pemanfaatan
penghancuran informasiberklasifikasi;

h. menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya .manusia

sandi;

i. meningkatkan kesadaran pengamanan informasidi
lingkungan pemerintah daerah melalui program
pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asist-ensi-,bimbingan
teknis, workshopdanfatau seminar;

j.. mengembangkan kompet-ensi sumber daya manusia
sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi,
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asistensi, bimbingan te1mis, workshop dan/ atau

seminar;

k.. me1akukan pengadaan,. menyimpan,. mendistribusikan

dan memusnahkan perangkat lunak dan perangkat

keras persandian;

1. memelihara dan memperbaiki terhadap perangkat lunak

persandian, perangkat keras persandian dan jaring

komunikasi sandi;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan

fungsional Sandiman;

n. menyusun per~turan tekni& pengelolaan kQmunikasi

sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

Q, menyusun peraturan teknis -operasional pengelolaan

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan

kabu-paten;

p. menyusun peraturan teknis operasional pengarnanan

komunikasi sandi;

q. mengukur

informasi;

tingkat kerawanan dan kearnanan

r. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak

persandian dalarn rangka operasional komunikasi sandi

antar perangkat daerahdi.lingkungan kabupaten;

s. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras

persandian dalarn rangka operasional komunikasi sandi

antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

t. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan

pengguna pada komunikasi .sandi .antar perangkat

daerah di lingkungan kabupaten;

u. merancangkan pola hubungan komunikasi sandi an-tar

perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

v. melakukan pengamanan terhadap kegiatan jasset

/fasilitas /instalasi penting /vital /kritis melalui kontra

penginderaandan/~tau metQde pengamanan

persandian lainnya;
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w. melakukan pengamanan informasielektronik;

x. mengelola Security Operation Center (SOC) dalam

xangkape_ngamananjniormasjdankomunikasi;

y. memulihkan data atau sistem jika teIjadi gangguan
operasionalpersandian dan keamanan informasi;

z. melakukan koordinas pelaksanaan kegiatan jabatan
.fungsionalSandiman;dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olehpimpinan.

(2}Seksi PengawasandanEvaluasi Penyelenggaraall

Persandianmempunyaitugas :
a. rnenyusunper-aturan teknis .pengawasandan .evaluasi

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasidan pengelolaansumberdaya persandian;

b. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan .operasional pengelolaan
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan
kabupaten;

c. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaanoperasionalpengamanan
komunikasisandi;

.d. .menyiapkan instrurnenpengawasan .danevaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasidan penge10laansumberdaya persandian;

e. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan .op.erasional pengelolaan
komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan
kabupaten;

f. menyiapkan instrumen
terhadap pelaksanaan
komunikasisandi;

pengawasan dan evaluasi
operasional pengamanan

g. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasidan pengelolaansumber daya persandian
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di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

_h. _meJRks.anakan progr.ampengawasan dan e:v:aluasi

terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan

pengamanan komunikasisandi .antar perangkatdaerah

di lingkungan kabupaten;

1. melakukan koordinasianpelaksanaan kegiatan jabatan

fungsional Sandiman; dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan

oleh pimpinan.

(3).SeksiStatistikdan Manajemen Data mempunyaitugas :

a. melaksanakan program kegiatan bidang statistik.

b. mempelajaridan mengkaji peraturan perundang-

undangan bidang statistik, dan regulasi sektoral terkait

.lainnya.

c. menyiapkan konsep kebijakan untuk pimpinan dan

naskah .dinas yang berkaitandenganbidangstatistik

d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi bidang statistik

dalamrangka mencapaioptimalisasi -hasilkeIja;

e. menyiapkan data dan statistik pembangunan serta

untuk menunjang terlaksananya sub urusan informasi

dan komunikasi publik (IKP)dan aplikasi Informatika

(Aptika);

f. melaksanakan kQordinasi dan konsultasi lintas .satuan

ketjajinstansi baik secara vertikal maupun horizontal di

bidangstatistik;

g. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang

berkaitandengan bidang statistik;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.



26

BABV

UNITPELAKSANATER:NISDINAS

Pasal24

(1) .Pada Dinas .dapatdibentuk UPl'Dsesuaidengan

kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai

.denganketentuanperaturan .perundang-undangan.

(2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi serta 'rata Kerja UnD .akandiaturdanditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal25

(1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu

yang mempunyai wilayah keIja satu atau beberapa

kecamatan.

(2) UPTD .dipimpinoleh Kepala UPTn yang berada .di .bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BABVI

KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas

Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang .diatur .dan .ditetapkansesuai .dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan .

.(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimanadimaksud pada

ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.
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BAB VII

TATAKERJA

Pasa127

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan

pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas

Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara

perangkat daerah serta instansi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan

Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya

masing-masing secara beIjenjang .

.(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan

tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

bawahannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal28

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

S-eksil-KepalaSllbbidang diangkat dan diberhentikan -<>kh

Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah .

.(3) .Pengangkatan .dan .pemberhentiandalam .dandari jabatan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan

ketentuanperaturan .perundang-undangan.

(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan

pimpinan tinggipratama,Sekretaris Dinas jabat-an .eselon

lILa dan Kepala Bidang merupakanjabatan eselon m.b atau

jabatan administrator, KepalaSubbagiandan Kepala

Seksi/Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a

atau jabatan .pengawas.
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BABIX

KETENTUANPENUTUP

PaS:a129

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1!) J>~St""'be." :l.O'"
PIt. BUPATIMUSI BANYUASIN

., I

Diundangkan diSekayu
pada tanggal 2..2 DeJe.tnbe.("' 2.D i'

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SI BANYUASIN,

DAVIDB.J. SIREGAR

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2016 NOMOR 1b
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