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KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

 KABUPATEN BANDUNG 
 

NOMOR : 050/107/2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2016-2021  

 
Menimbang a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-

PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama 
kurun waktu 5 (lima) Tahun; 

 b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-
PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Bandung disusun untuk memberikan 
kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan 
kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Bandung; 

 c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Renstra PD ditetapkan dengan 
surat keputusan kepala PD setelah disesuaikan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD); 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Surat Keputusan Kepala PD yang 
menangani urusan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Bandung tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan 
Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan 
Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 

   



 
                                                                                                           

 

 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota;  

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat; 

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 



 
                                                                                                           

 

 

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bandung; 

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bandung; 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2021; 

 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bandung. 

 20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan 
Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bandung. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  

 PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 
2016-2021;  

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 
2016-2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan 
landasan bagi unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah 
yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika, 
Urusan Statistik dan Urusan Persandian Kabupaten 
Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
yang telah ditetapkan; 

 

 



 
                                                                                                           

 

 

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 
2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja 
Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi 
Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian 
Kabupaten Bandung; 

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, 
Informatika, dan Statistik  Kabupaten Bandung Tahun 
2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan 
sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di  :      

Pada Tanggal  : 
S o r e a n g 

27 Oktober 2019 
 
 

         KEPALA  
          DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  

KABUPATEN BANDUNG 
 
 
 
 

Ir. Hj. ATIH WITARTIH, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19601225 198603 2 007 
 

 



 
                                                                                                           

 

 

KATA PENGANTAR   
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat  rahmat dan 

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis  (Renstra) 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2021.  

Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021 disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini belum 

sempurna, masih  banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor 

keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa 

Perubahan Renstra ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat 

dipergunakan sesuai dengan harapan. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua aamiin. 

Soreang, 27 Oktober 2019 
  

 KEPALA  
 DINAS KOMUNIKASI,  

 INFORMATIKA, DAN STATISTIK 
KABUPATEN BANDUNG 

 
 
 
 
 

Ir. Hj. ATIH WITARTIH, M.Si  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19601225 198603 2 007 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

1.1. Latar Belakang 

 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, urusan 

Statistik dan urusan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik dan disingkat menjadi Diskominfo, berasal dari dua bidang yang menangani 

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bapapsi (Badan Perpustakaan, Arsip dan 

Pengembangan Sistem Informasi), di dalamnya tergabung juga Urusan Statistik yang 

sebelumnya termasuk salah satu bidang pada Bappeda (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah), serta Urusan Persandian yang semula keberadaannya di 

Sekretariat Daerah. 

 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo), merupakan salah satu 

lembaga teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.  Diskominfo berdiri 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah, 

dimana tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 

Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Bandung. 

Diskominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.   

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah 

dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Diskominfo Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021. 

Rencana Strategis Diskominfo harus selaras dengan RPJMD (Rencana Panjang Jangka 

Menengah Daerah) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, yang memuat visi dan misi 

Kepala Daerah yang dituangkan dalam Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, 

Tujuan, Sasaran Strategi, di mana dalam operasionalisasi dan upaya lebih lanjut untuk 

mewujudkan visi dan misi tersebut tertuang dalam rencana strategis. 

  

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kewenangan 

serta kebijakan Diskominfo Kabupaten Bandung, berdasarkan kepada : 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 
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2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik; 

6. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

7. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

8. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. 

12. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government; 

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 

tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik; 
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19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; 

20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis BPS Tahun 2015-2019; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi 

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Website 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

25. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan 

e-Government di Kabupaten Bandung; 

26. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi 

Informasi Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

27. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kelembagaan dan 

Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung; 

28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung; 

29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 555/Kep.266-KPDE/2007 tentang Penetapan 

Penggunaan Domain bandungkab.go.id sebagai website resmi Pemerintah 

Kabupaten Bandung; 

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 489/Kep.305-Bapapsi/2010 tentang Penetapan 

Tim dan Rencana Kerja Operasional M-CAP Kabupaten Bandung; 

31. Keputusan Bupati Bandung Nomor 487/Kep.370-Bapapsi/2011 tentang 

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan 

PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.122-Humas/2016 tentang Penunjukkan 

Jabatan Fungsional Umum Pengelola Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang   Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur 

Jaringan Telekomunikasi 
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34. Peraturan Bupati Bandung  Nomor 109 Tahun 2018  Tentang  Tugas, Fungsi, Dan 

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik   

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Diskominfo adalah untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang rencana program/kegiatan lima tahunan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung termasuk arah sasaran strategi dan arah 

kebijakan serta tolok ukur kinerja Diskominfo dalam mencapai  visi dan misi serta tujuan 

organisasi. 

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

adalah agar terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan urusan komunikasi 

dan informatika serta urusan statistik yang akuntabel dan bersinergi dengan 

perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional.  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud 

dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO 

Bab ini menjelaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, 

Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Diskominfo 

serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah. 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO 

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas 

Pokok dan Fungsi Pelayanan Diskominfo, Telaahan Visi, Misi dan 

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, 

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana 

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menjelaskan Visi, Misi Kabupaten Bandung, yang terkait 

dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Diskominfo. 

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
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Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan Diskominfo 

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini menjelaskan tentang Penyelengaraan Bidang Urusan pada 

Diskominfo diantaranya Urusan Komunikasi dan Informatika, 

Urusan Statistik dan Urusan Persandian.  

BAB VIII :  PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO 

 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdiri berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana 

mengenai tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 

109 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kabupaten Bandung. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, 

dengan tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan  kebijakan dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Diskominfo mempunyai sub 

tugas sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan perumusan Kebijakan teknis Diskominfo; 

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja  

     Diskominfo; 

c. menyelenggarakan dan Mengkoordinasikan penyusunan dan 

Penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Diskominfo serta 

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan 

pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen 
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja 

lainnya; 

d. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, 

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta Kelompok 

Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta 

tugas pokok dan fungsi Diskominfo; menyelenggarakan pembinaan,

 pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, 

urusan Pemerintahan bidang statistik dan urusan Pemerintahan bidang 

persandian; 

e. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan di 

bidang Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Statistik serta 

Kelompok Jabatan Fungsional di Kabupaten berdasarkan kebijakan 

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum 

daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan  bidang komunikasi 

dan informatika, urusan Pemerintahan bidang statistik dan urusan 

Pemerintahan bidang persandian; 

g. memimpin,mengatur,membina,mengevaluasi,mengendalikandanmengkoordi

nasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Diskominfo; 

h. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan di 

bidang Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik 

sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah; 

i. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, 

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik; 

j. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan 

dokumentasi teknis  pelaksanaan program pembangunan di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, 
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Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik; 

k. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

l. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak- pihak yang terkait baik 

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan 

pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi Diskominfo; 

m. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 

memantau pelaksanaan tugas staf  melalui  rapat- rapat intern dan petunjuk 

langsung  untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

program kerja Diskominfo; 

o. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan 

karier staf; 

p. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum 

ditandatangani; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis 

maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

s. melaporkan pelaksanaan tugas Diskominfo secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

t. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang 

tugas Diskominfo; 

u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Diskominfo, membawahkan: 

a. Sekretariat, 

b. Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik; 

c. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; 

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

e. Bidang Aplikasi Informatika; 

f. Bidang Statistik; dan 
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g. Jabatan Fungsional. 

 

1. Sekretariat  

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan 

umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan; 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;  

b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Diskominfo; 

c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; 

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan 

kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai sub 

tugas sebagai berikut : 

a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) 

serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian 

dan pelaporan kinerja lainnya; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan 

sebagai pedoman kerja; 

c. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan strategi; 

d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran 

(RKA); 

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 

penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan 

pelaporan  keuangan Dinas; 

f. menyelenggarakan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja 

Dinas; 
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g. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi 

pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, 

pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas ; 

h. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

jabatan Pelaksana; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan,  pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, 

serta pegelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; 

l. menyelenggarakan pelayanan umum  dan kepegawaian yang meliputi 

urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, 

pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan; 

m. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai 

konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan 

dinas berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang–

undangan yang berlaku; 

n. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

o. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan 

Dinas agar terwujud tertib administrasi; 

p. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan; 

q. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai 

kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan 

masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Dinas; 

r. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan 

yang diambil dalam lingkup tugasnya; 
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s. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan rencana kerja Bidang Penyelenggaraan Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan 

Bidang Statistik; 

t. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah 

tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

u. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; 

v. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

w. menyelenggarakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja 

Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian, Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik; 

x. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

y. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf; 

aa. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

bb. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas di  lingkup  Sekretariat untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

dd. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 

ee. melaporkan  pelaksanaan  tugas  kesekretariatan secara lisan, tertulis, 

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

ff. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Bidang untuk 

disampaikan kepada pimpinan; 
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gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

Sekretariat, membawahkan : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

Tugas Pokok : 

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian 

penyusunan rencana dan program Dinas; 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya,  

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program 

kerja Diskominfo; 

b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan 

program kerja Diskominfo; 

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana 

kerja dan anggaran Diskominfo dengan subbag keuangan; 

d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan 

program Diskominfo; 

e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Diskominfo; 

f. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – 

undangan  penunjang  pelaksanaan tugas Diskominfo; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Subbag 

Penyusunan Program mempunyai sub tugas sebagai berikut: 



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   13 
 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan program kerja 

Diskominfo; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja strategi diantaranya tugas 

pembantuan dan DAK; 

c. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas 

d. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan 

e. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

f. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

g. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

i. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang 

pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan; 

k. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana 

kerja masing-masing Bidang pada Diskominfo; 

l. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji 

usulan program dan kegiatan masing- masing Bidang untuk bahan 

penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; 

m. melaksanakan pendataan dan pengolahan data, pengolahan 

sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai 

dengan pedoman yang telah ditentukan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra), Indikator Kinerja  Utama (IKU), Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran 

Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja serta menyusun dan menyajikan 

Laporan Kinerja yang telah ditentukan; 

o. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan rencana dan 

program kerja diantaranya laporan triwulan, semesteran, tahunan 

serta dokumen-dokumen pelaksanaan evaluasi; 

p. menyusun konsep naskah dinas dalam rangka meningkatkan 

kinerja pelaksanaan tugas; 

q. memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh 
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konsep surat yang benar; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan rencana kerja Diskominfo; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan 

sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya. 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

z. menginformasikan dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan 

tugas 

Kepala Subbagian Penyusunan Program, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Sub Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok : 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan 

serta administrasi kepegawaian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian; 

b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi 

kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas 

Diskominfo; 

c. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi 
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umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Kepala 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai sub tugas sebagai 

berikut : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup 

Subbagian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan 

program kerja Diskominfo; 

b. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas 

c. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan 

d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing; 

e. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / 

staf; 

f. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

h. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan 

dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan 

peralatan kerja; 

j. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) 

Diskominfo; 

l. melaksanakan pengelolaan  administrasi  barang milik 

daerah/aset Diskominfo; 

m. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

penunjang tugas Diskominfo. 

n. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, 
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pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta 

pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset 

daerah yang digunakan oleh Diskominfo; 

o. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, 

ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan 

Diskominfo; 

p. melaksanakan pengumpulan,pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan informasi Diskominfo; 

q. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk 

kepentingan Diskominfo; 

r. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan 

pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta 

pemberian penghargaan; 

s. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan  

peningkatan kesejahteraan pegawai; 

t. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian 

pegawai dalam lingkup Diskominfo; 

u. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan 

fungsional; 

v. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan 

mengikuti ujian Diskominfo  dan izin/tugas belajar; 

w. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai; 

x. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai 

tenaga teknis dan fungsional; 

y. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen 

kepegawaian lingkup Diskominfo; 

z. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan 

sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan 
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dokumen lainnya sesuai kepentingan Diskominfo; 

aa. menyelia kegiatan staf  di  lingkungan  Subbagian untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo 

sebagai bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas  staf  melalui penilaian 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi 

kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut; 

dd. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya. 

gg. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

hh. hmelaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Pelaksana. 

 

C. Sub Bagian Keuangan 

Tugas Pokok : 

Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi 

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Diskominfo; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Diskominfo; 

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja 

Diskominfo; 

c. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Diskominfo; 
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d. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Diskominfo; 

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Subbagian Keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Subbagian 

Keuangan mempunyai sub tugas sebagai berikut : 

g. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup subbagian 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan program kerja 

Diskominfo; 

h. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

i. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

j. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

k. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

l. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

m. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

n. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan 

jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS 

serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui 

oleh PPTK; 

p. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan 

pembukuan keuangan; 

r. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

s. melaksanakan akuntansi keuangan; 

t. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

u. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; 

w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

x. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

z. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

cc. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

dd. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Subbagian Keuangan membawahkan Bendahara dan Penata 

Keuangan. 

 

2. Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik  

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas di bidang penyelenggaraan informasi dan komunikasi 

publik; 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang PIKP menyelenggarakan fungsi 

: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik; 

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Penyelenggaraan Informasi 

dan Komunikasi Publik, meliputi penyelenggaraan informasi publik, 

penyelenggaraan komunikasi publik dan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi; 
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c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

capaian kinerja bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi 

Publik, meliputi penyelenggaraan informasi publik, penyelenggaraan  

komunikasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan Kepala Bidang mempunyai sub tugas 

sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Diskominfo bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi 

penyelenggaraan informasi publik, penyelenggaraan  komunikasi 

publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana  kerja  bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi 

penyelenggaraan informasi publik, penyelenggaraan komunikasi 

publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Diskominfo serta 

kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi 

penyelenggaraan informasi publik, penyelenggaraan  komunikasi 

publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

d. menyelenggarakan upaya Penyelenggaraan Informasi dan 

Komunikasi Publik; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan 

tugas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Penyelenggaraan 

Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 
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k. mengarahkan dan  mengendalikan  pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam  lingkup  bidang 

Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik secara lisan, 

tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang, membawahkan : 

a. Seksi Penyelenggaraan Informasi Publik; 

b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; 

c. Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. 

 

a. Seksi Penyelenggaraan Informasi Publik  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

penyelenggaraan informasi publik; 

Dalam melaksanakan tugas  Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penyelenggaraan Informasi Publik; 

- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan 

Informasi Publik; 

- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Penyelenggaraan Informasi Publik. 

Dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi Kepala Seksi mempunyai 



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   22 
 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional 

Penyelenggaraan Informasi Publik; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 

pengolahan basis data Seksi Penyelenggaraan Informasi Publik 

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi 

Penyelenggaraan Informasi Publik berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan/staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis 

penyediaan serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring opini/aspirasi publik 

melalui media massa/sosial, pengolahan aduan masyarakat dan atau 

pengumpulan jajak pendapat; 

m. menganalisis dan menyusun laporan hasil  monitoring opini/aspirasi 

publik berupa identifikasi isu yang terindikasi krisis dan rekomendasi  

pemilihan informasi agenda prioritas kebijakan Pemerintah Daerah; 

n. mengumpulkan dan mengkoordinasikan pemenuhan 

kebijakan/informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

informasi/kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Pemerintah 

Daerah berdasarkan agenda prioritas kebijakan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; 

o. menyusun dan mengolah penyediaan informasi  lintas sektoral menjadi 

konten informasi lokal dan atau mengemas ulang konten informasi 

nasional menjadi konten informasi lokal berdasarkan agenda prioritas 

kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kebutuhan masyarakat 
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serta isu publik; 

p. menyiapkan bahan,merencanakan dan mengelolapenyebarluasan 

informasi melalui media diseminasi informasi : media massa, media 

tradisional, media baru, dan media luar ruang baik milik Pemerintah 

Daerah atau Non Pemerintah Daerah; 

q.  menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama 

terkait penyebarluasan informasi publik penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

r. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan, dan 

mengkoordinasikan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal; 

s. merencanakan dan menganalisis kebutuhan sumber daya 

penyelenggaraan informasi publik; 

t. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggaraan 

informasi publik; 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya; 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 

informasi publik; 

w. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

x. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

y. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

z. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

aa. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

cc.   melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

dd. mengevaluasi,  menyusun  dan  menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugas; 

ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 
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Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

penyelenggaraan komunikasi publik; 

Dalam melaksanakan tugas  pokok Kepala Seksi, menyelenggarakan fungsi 

: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penyelenggaraan Komunikasi Publik; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan 

Komunikasi Publik; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Penyelenggaraan Komunikasi Publik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penyelenggaraan Komunikasi Publik; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi 

Penyelenggaraan Komunikasi Publik berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
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j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan, mengkoordinasikan 

dan mengevaluasi pengelolaan media pengaduan pelayanan publik; 

l. menyiapkan bahan, menyusun dan mengolah informasi pengaduan 

masyarakat; 

m. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan fasilitasi konsultasi dan 

advokasi informasi publik kepada lembaga dan atau individu; 

n. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 

Pemerintah Daerah; 

o. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan  dan  fasilitasi pemberdayaan 

dan pengembangan kapasitas forum komunikasi dan informasi sosial 

masyarakat; 

p. menyiapkan bahan, merencanakan dan mengelola penyebarluasan 

informasi melalui media interpersonal terhadap komunitas/kelompok 

komunikasi dan informasi sosial masyarakat; 

q. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan pola hubungan kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dan komunitas komunikasi informasi publik; 

r. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan penanganan isu yang berdampak negatif terhadap 

lembaga Pemerintah Daerah (Manajemen Krisis); 

s. merencanakan dan menganalisis kebutuhan sumber daya 

penyelenggaraan komunikasi publik; 

t. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggaraan 

komunikasi publik; 

u. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

v. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

w. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan penyusunan  rencana  kerja Diskominfo; 

x. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

y. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 
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z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

b b .  mengevaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugas; 

cc.  melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

 

c. Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Diskominfo; 
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d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan, menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan 

pelayanan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Daerah; 

l. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun laporan 

pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah 

Daerah; 

m. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan  dokumentasi  dari unit kerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

n. mengkoordinasikanpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah kepada 

publik; 

o. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pengesahan dan penerbitan 

daftar informasi dan dokumentasi publik yang sudah terklasifikasi; 

p. menyiapkan bahan,merumuskan dan mengkoordinasikan uji 

konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Daerah 

yang dikecualikan; 

q. mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran informasi dan 

dokumentasi publik Pemerintah Daerah; 

r. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyediaan informasi dan 

dokumentasi  publik  untuk diakses oleh masyarakat; 

s. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional pengelola 

dokumentasi dalam mengumpulkan, mengelola dan memelihara 

informasi dan dokumentasi publik di unit kerja lingkup Pemerintah 
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Daerah; 

t. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik 

Pemerintah Daerah; 

u. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan rapat kerja/koordinasi 

secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan; 

v. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan dan 

mengkoordinasikan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi 

(PLID) di lingkungan Pemerintah Daerah; 

w. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pengelolaan keberatan 

permohonan informasi publik di PPID Pemerintah Daerah; 

x. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan merumuskan pertimbangan 

tertulis  kepada pemohon informasi publik PPID Pemerintah Daerah; 

y. menyiapkan bahan, menyusun rumusan kebijakan, mengkoordinasikan 

dan fasilitasi penanganan sengketa informasi publik Pemerintah Daerah; 

z. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

aa. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

bb. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

cc.  mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

dd. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

ee. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

ff.  melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

gg. mengevaluasi, menyusun dan  menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugas; 
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hh.  melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

3. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian  

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas di bidang pelayanan keamanan informasi dan 

persandian; 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Keamanan Informasi dan 

Persandian; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

Keamanan Informasi  dan Persandian. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang mempunyai sub 

tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Diskominfo bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian, meliputi Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan Persandian, Layanan Keamanan Informasi dan 

Persandian, Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan 

Persandian; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana  kerja  bidang Keamanan 

Informasi dan Persandian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Diskominfo serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian; 

d. menyelenggarakan upaya pelayanan Keamanan Informasi dan 

Persandian; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian, meliputi Tata Kelola Keamanan 
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Informasi dan Persandian, Layanan Keamanan Informasi dan 

Persandian, Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan 

Persandian; menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain 

dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

g. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas; 

h. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

i. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Keamanan Informasi dan 

Persandian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

j. mengarahkan dan  mengendalikan  pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

k. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas dalam  lingkup  bidang Keamanan 

Informasi dan Persandian, meliputi Tata Kelola Keamanan Informasi dan 

Persandian, Layanan Keamanan Informasi dan Persandian, Monitoring, 

Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian secara lisan, 

tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang, membawahkan : 

a. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian; 

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan 

Persandian. 

 

a. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian  

Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas 

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
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pelaksanaan tugas tata kelola keamanan informasi dan persandian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana  kerja  Seksi Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Tata Kelola  Keamanan  Informasi dan Persandian. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan Keamanan 

Informasi dan Persandian; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan 

serta pengolahan data keamanan informasi dan persandian sebagai  

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan perencanaan dan analisis kebutuhan pengelolaan 

sumber daya keamanan informasi dan persandian; 

f. melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah; 

g. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

pengelola keamanan informasi dan persandian; 

h. melaksanakan perancangan penetapan pola hubungan komunikasi 

sandi  antar  perangkat daerah; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian, fasilitasi dan 

kerjasama terkait keamanan informasi dan persandian ; 

j. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

k. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

l. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 
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m. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya 

o. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

p. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

t. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan 

layanan keamanan informasi dan persandian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional  Seksi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian; penyusunan dan pelaksanaan 

rencana kerja Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Layanan Keamanan Informasi dan Persandian. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan teknis operasional Seksi Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis  data  Seksi  Layanan Keamanan Informasi dan Persandian sebagai 

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan penerimaan, pengiriman, dan penyampaian berita sandi 

kepada kepala daerah; 

f. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan 

perangkat lunak dan perangkat keras persandian; 

g. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak 

persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi 

persandian; 

h. melaksanakan koordinasi hubungan komunikasi sandi antar perangkat 

daerah; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan security operation 

center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan sistem jika terjadi 

gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; 

k. melaksanakan perlindungan keamanan system elektronik seperti 

pemanfaatan sertifikat elektronik, jaringan komunikasi sandi, kontra 

penginderaan, jamming dan lainnya. 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan monitoring trafik 

elektronik; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan keamanan informasi pada 

sistem elektronik pemerintah; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan filtering konten negatif; 

pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan  internet sehat, kreatif, 

inovatif dan produktif; 

o. Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana  dan sarana komunikasi 

pemerintah; 

p. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

q. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 
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tugas masing-masing; 

r. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

s. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

t. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

u. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

y. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas 

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

 

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan 

Persandian 

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan 

audit keamanan informasi dan persandian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional  Seksi Monitoring, 

Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Monitoring, Evaluasi 

dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian; 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan perumusan teknis operasional Monitoring, Evaluasi 

dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

data Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan 

Persandian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Monitoring, 

Evaluasi dan Audit Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi 

dengan unit terkait; 

f. melaksanakan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dikecualikan, pengelolaan 

sumber daya persandian, operasional pengamanan komunikasi sandi; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian mandiri penerapan 

system manajemen keamanan Informasi; 

h. melaksanakan  pemantauan,  pengukuran,  analisis dan evaluasi SMKI; 

i. melaksanakan audit keamanan internal; 

j. melaksanakan pemantauan hasil audit keamanan informasi; 

k. melaksanakan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi; 

l. fasilitasi sertifikasi SMKI sistem elektronik; 

m. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

n. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

o. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

p. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

q. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 
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v. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan 

komunikasi; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi 

: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi tata kelola infrastruktur TIK, 

layanan infrastruktur dasar TIK, layanan jaringan komunikasi data; 

a. penyelenggaraan rencana kerja bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, meliputi tata kelola infrastruktur TIK, layanan infrastruktur 

dasar TIK, layanan jaringan komunikasi data; 

b. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang mempunyai sub 

tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Diskominfo bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi danprogram kerja Diskominfo serta kondisi dinamis 

masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi tata kelola infrastruktur 

TIK, layanan infrastruktur dasar TIK, layanan jaringan komunikasi data; 

d. menyelenggarakan upaya Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

meliputi tata kelola infrastruktur TIK, layanan infrastruktur dasar TIK, 
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layanan jaringan komunikasi data; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

h. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Seksi dalam melaksanakan 

tugas; 

i. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugasnya; 

j. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang  Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

l. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata 

naskah dinas yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang infrastruktur dan 

teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, dan 

keamanan informasi dan telekomunikasi secara  lisan,  tertulis,  berkala 

atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian 

perencanaan teknis di bidang pelayanan TIK; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan sasaran 

pelaksanaan tugas di bidang pelayanan TIK; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan  pembinaan  dan pengarahan 

pelaksanaan tugas di bidang TIK; 

t. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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Kepala Bidang, membawahkan : 

a. Seksi Tata Kelola Infrastruktur TIK; 

b. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar TIK; 

c. Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data. 

 

a. Seksi Tata Kelola Infrastruktur TIK  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengembangan Tata Kelola Infrastruktur TIK; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Tata Kelola 

Infrastruktur TIK; 

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana  kerja  Seksi Tata Kelola 

Infrastruktur TIK; 

b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian Seksi Tata 

Kelola Infrastruktur TIK. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Tata 

Kelola Infrastruktur TIK; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan  

basis  data  Seksi Tata Kelola Infrastruktur TIK sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Tata Kelola 

Infrastruktur TIK berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan  

program  kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 
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g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kompilasi  data infrastruktur TIK, 

SDM dan kebijakan Infrastruktur TIK Kabupaten Bandung; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan regulasi dan 

kebijakan Infrastruktur TIK; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan koordinasi kerjasama 

lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah serta non 

pemerintah terkait pemanfaatan infrastruktur TIK; 

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi Layanan peningkatan kapasitas 

aparatur dan  sertifikasi  teknis bidang TIK; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, koordinasi dan 

fasilitasi terkait pengembangan program/kegiatan infrastruktur TIK 

Perangkat Daerah; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi Kebijakan 

Infrastruktur TIK; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pertimbangan teknis 

terkait pemanfaatan infrastruktur TIK di lingkungan Perangkat Daerah; 

r. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

s. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

t. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

v. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 
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bidang tugasnya; 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

y. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Seksi Layanan Infrastruktur Dasar TIK  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas layanan infrastruktur 

dasar TIK; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Layanan Infrastruktur Dasar TIK; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Layanan Infrastruktur 

Dasar TIK; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Layanan Infrastruktur  Dasar TIK. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Layanan Infrastruktur Dasar TIK; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 

pengolahan basis data Seksi Layanan Infrastruktur Dasar TIK sebagai 

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Layanan 

Infrastruktur Dasar TIK berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 
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e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan 

program kerja operasional pengelolaan, pengembangan, dan 

penyelenggaraan layanan Data Center (DC), Disaster Recovery 

Center (DRC), Government Cloud Computing, dan layanan 

infrastruktur dasar TIK lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis 

pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan Data 

Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC), Government Cloud 

Computing, dan layanan infrastruktur dasar TIK lainnya di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung; 

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengembangan, 

dan penyelenggaraan layanan Data Center (DC), Disaster Recovery 

Center (DRC), Government Cloud Computing, dan layanan 

infrastruktur dasar TIK lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan kapasitas 

SDM dalam pengelolaan infrastruktur dasar TIK di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung; 

o. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

p. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

q. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja Diskominfo; 

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf  melalui  penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

s. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 
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t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

v. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

c. Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas layanan jaringan 

komunikasi data; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Layanan  Jaringan  Komunikasi Data; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Layanan Jaringan 

Komunikasi Data; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Layanan Jaringan Komunikasi Data. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Layanan Jaringan Komunikasi Data; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Layanan 

Jaringan Komunikasi Data berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Diskominfo; 
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d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan 

program kerja operasional pengelolaan, pengembangan, dan 

penyelenggaraan layanan Jaringan Komunikasi Data, Internet, Network 

Operation Center (NOC), dan layanan penyediaan sarana dan 

prasarana telekomunikasi pemerintah (telpon, ip-phone, email, video 

conference, dll); 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis 

pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan Jaringan  

Komunikasi  Data, Internet, Network Operation Center (NOC), dan 

layanan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah 

(telpon, ip-phone, email, video conference, dll); 

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengembangan, 

dan penyelenggaraan layanan Jaringan Komunikasi Data, Internet, 

Network Operation Center (NOC), dan layanan penyediaan sarana dan 

prasarana telekomunikasi pemerintah (telpon, ip-phone, email, video 

conference, dll). 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan kapasitas 

SDM dalam pengelolaan jaringan komunikasi data. 

o. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

p. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

q. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 
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r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

s. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

v. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

5. Bidang Aplikasi Informatika 

Kepala Bidang sebagaimana mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengembangan 

aplikasi informatika; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi 

: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Aplikasi Informatika, meliputi 

pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata 

kelola aplikasi informatika; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang  Aplikasi  Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi 

dan interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang mempunyai sub tugas 



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   45 
 

sebagai berikut: 

x. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Diskominfo bidang 

Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika; 

y. menyelenggarakan penyusunan rencana  kerja  bidang Aplikasi 

Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika berdasarkan 

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Diskominfo serta 

kondisi dinamis masyarakat; 

z. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan aplikasi,integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika; 

aa. menyelenggarakan upaya Aplikasi Informatika, meliputi pengembangan 

aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi 

informatika; 

bb. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Aplikasi 

Informatika, meliputi pengembangan aplikasi,integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika; 

cc. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

dd. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

ee. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Seksi dalam melaksanakan tugas; 

ff. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

gg. menyelia kegiatan staf dalam lingkup Aplikasi Informatika, meliputi 

pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas aplikasi, tata 

kelola aplikasi informatika untuk mengetahui kesesuaiannya dengan 

rencana kerja; 

hh. mengarahkan dan  mengendalikan  pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 

ii. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   46 
 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

kk. melaporkan pelaksanaan tugas dalam  lingkup  bidang Aplikasi 

Informatika, meliputi pengembangan aplikasi, integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi, tata kelola aplikasi informatika secara lisan, 

tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan; 

ll. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

mm. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang, membawahkan: 

a. Seksi Pengembangan Aplikasi; 

b. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi 

c. Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika. 

 

a. Seksi Pengembangan Aplikasi  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengembangan aplikasi; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengembangan Aplikasi; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan 

Aplikasi; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengembangan Aplikasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 
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pengolahan basis data Seksi Pengembangan Aplikasi sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi 

Pengembangan Aplikasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan pengembangan 

aplikasi pemerintahan dan  pelayanan publik; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi 

kepemerintahan dan publik; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan 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; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan kapasitas 

aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan 

dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah domain 

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

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan interaktif aplikasi 

Layanan publik  dan pemerintahan; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi aplikasi Layanan 

publik dan pemerintahan; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian 

pertimbangan teknis pengembangan aplikasi perangkat daerah 

(aplikasi khusus); 

r. fasilitasi pelaksanaan pelatihan/pembinaan teknis aparatur di bidang 

pengembangan aplikasi (aplikasi Khusus); 

s. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 
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tugas; 

t. menyelia kegiatan staf di lingkungan seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

w. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

z. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi  

 

Kepala Seksi) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan integrasi dan 

interoperabilitas aplikasi; 

Dalam melaksanakan tugas  pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi 

: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Integrasi dan 

Interoperabilitas Aplikasi; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 
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sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 

basis data Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Aplikasi sebagai bahan 

penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Integrasi dan 

Interoperabilitas Aplikasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan Pusat Application 

Programming Interface (API); 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan interoperabilitas/integrasi 

sistem informasi; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan interkonektivitas layanan publik 

dan pemerintahan 

n. fasilitasi pelaksanaan pelatihan/pembinaan teknis aparatur di bidang 

integrasi dan interopabilitas sistem informasi; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan perbaikan/recovery 

database aplikasi; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi intergrasi, 

interopabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan; 

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Diskominfo; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 
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Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

c. Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengembangan tata kelola aplikasi informatika; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Tata 

Kelola Aplikasi Informatika; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Tata Kelola Aplikasi 

Informatika; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Tata Kelola Aplikasi Informatika. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Tata Kelola Aplikasi Informatika; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 

pengolahan basis data Seksi Tata Kelola Aplikasi Informatika sebagai 

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan  rencana  kerja lingkup Seksi Tata 
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Kelola Aplikasi Informatika berdasarkan sasaran,  kebijakan  teknis,  

strategi dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

f. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

g. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

h. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

i. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

j. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan Penetapan regulasi 

dan kebijakan aplikasi dan informatika; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan koordinasi kerjasama 

lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah serta non 

pemerintah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan Layanan pengelolaan aplikasi 

informatika Pemerintah Kabupaten/Kota; 

n. Memfasilitasi Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi 

teknis aplikasi informatika; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam aplikasi dan informatika; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi 

pengembangan program/kegiatan aplikasi informatika Perangkat 

Daerah; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi Kebijakan aplikasi 

informatika; 

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan 

Government Chief Information Officer (GCIO)/Tim Kebijakan TIK 

Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan implementasi e-gov 

Kab Bandung; 

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kompilasi, 

aplikasi, SDM dan kebijakan aplikasi informatika Kabupaten Bandung; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan pengembangan 

Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City); 

u. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan literasi pemanfaatan 
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layanan Smart City 

v. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Smart City; 

w. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

x. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

y. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja Diskominfo; 

z. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

aa. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

dd. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala 

atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

6. Bidang Statistik  

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, 

analisis dan penyajian data statistik; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang 

Statistik, meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data 

statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik; 

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Statistik meliputi pengumpulan 

data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi 

pelaporan data statistik; 

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 
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lingkup tugasnya; 

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 

bidang Statistik, meliputi pengumpulan data statistik,  pengolahan  

analisa  data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang mempunyai sub 

tugas sebagai berikut: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Diskominfo bidang 

pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian 

dan evaluasi pelaporan data statistik; 

b. menyelenggarakan penyusunan rencana  kerja  bidang pengumpulan 

data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi 

pelaporan data statistik berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Diskominfo serta kondisi dinamis masyarakat; 

c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang 

pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian 

dan evaluasi pelaporan data statistik; 

d. menyelenggarakan upaya pengumpulan  data statistik, pengolahan  

analisa  data  statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik; 

e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian 

dan evaluasi pelaporan data statistik; 

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau 

lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

g. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan dalam pengumpulan data, 

pengolahan dan analisis data statistik; 

h. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dan/atau instansi lainnya 

dalam lingkup tugasnya; 

i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; 

j. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Seksi dalam melaksanakan tugas; 

k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

l. menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang pengumpulan data statistik,  

pengolahan  analisa  data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data 

statistik untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

m. mengarahkan dan  mengendalikan  pelaksanaan tugas staf berdasarkan 

rencana kerja yang telah ditetapkan; 
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n. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah 

dinas yang berlaku; 

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas dalam  lingkup  bidang pengumpulan data 

statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi 

pelaporan data statistik  secara  lisan,  tertulis, berkala atau sesuai dengan 

kebutuhan kepada pimpinan; 

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kepala Bidang, membawahkan : 

a. Seksi Pengumpulan  Data Statistik; 

b. Seksi Pengolahan Analisa Data Statistik; 

c. Seksi Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik. 

 

a. Seksi Pengumpulan Data Statistik  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengumpulan 

data statistik; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengumpulan Data Statistik; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengumpulan Data 

Statistik; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengumpulan Data Statistik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 
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sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengumpulan Data Statistik; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 

pengolahan basis data Seksi Pengumpulan Data Statistik sebagai 

bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi 

Pengumpulan Data Statistik berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, 

strategi dan  program  kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja 

lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan data statistik 

sektoral, yang digunakan untuk pengolahan, analisis dan penyajian; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data statistik, 

baik melalui hasil kompilasi, akuisisi maupun lainnya, sesuai dengan 

kebutuhan. 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data statistik 

sektoral dengan membandingkan (comparasi) dengan data statistik 

dasar atau lainnya, dan disajikan dalam dokumen atau media lainnya; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan pembinaan 

terkait survei, akuisisi atau tugas pengumpulan data statistik sektoral 

yang dilaksanakan perangkat daerah. 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain 

dan/atau instansi lainnya dalam lingkup tugasnya. 

k. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

l. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

m. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

n. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

o. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

p. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 
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kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Bidang dan bahan masukan 

rencana kerja Diskominfo; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia pengumpul dan pengolah data statistik; 

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

v. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

y. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

b. Seksi Pengolahan Analisa Data Statistik  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

pengembangan analisis data statistik; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengolahan Analisa Data Statistik; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengolahan Analisa 

Data Statistik; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Pengolahan Analisa Data Statistik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 
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sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengolahan Analisa Data Statistik; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta 

pengolahan basis data Seksi Pengolahan Analisa Data Statistik 

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengolahan 

Analisa Data Statistik berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi 

dan program kerja Diskominfo; 

d. menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja 

lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan 

pengolahan analisis  data  statistik  sektoral. 

g. Menyiapkan bahan dan melakukan pengolahan analisis data statistik 

sektoral, yang disajikan dalam dokumen atau media lainnya. 

h. menyiapkan bahan dan  melaksanakan  monitoring dan pembinaan 

terkait tugas pengolahan analisis data statistik sektoral yang  

dilaksanakan  perangkat daerah. 

i. Melaksanakan kerjasama  dengan  pihak  lain dan/atau instansi lainnya 

dalam lingkup tugasnya. 

j. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

k. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing; 

l. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

m. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

n. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

o. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

q. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

r. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja Bidang dan bahan masukan  

rencana  kerja Diskominfo; 
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s.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia pengolah dan analis data statistik; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas  staf  melalui penilaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai 

bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya; 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

c. Seksi Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik  

Kepala Seksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan 

penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik; 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Penyajian dan 

Evaluasi Pelaporan Data Statistik; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi 

Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi mempunyai 

sub tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik; 

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan 
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basis data Seksi Penyajian dan Evaluasi Pelaporan Data Statistik 

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Penyajian dan 

Evaluasi Pelaporan Data  Statistik berdasarkan sasaran, kebijakan 

teknis, strategi dan program kerja Diskominfo; menyusun langkah 

kegiatan pelaksanaan tugas; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain 

dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

e. menyiapkan bahan dan melakukan pengolahan data untuk penyajian 

data statistik sektoral, yang  disajikan dalam dokumen atau media 

lainnya. 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan evaluasi dan 

pelaporan pengelolaan (pengumpulan, pengolahan analisis dan 

penyajian) data statistik sektoral. 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian pengelolaan data statistik 

sectoral sebagai bahan pedoman dan kebijakan pengelolaan data 

statistik sektoral. 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Penyusunan pedoman dan 

kebijakan pengelolaan data statistik sektoral. 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain 

dan/atau instansi lainnya dalam lingkup tugasnya. 

j. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan; 

k. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing; 

l. mengkoordinasikan kegiatan / pelaksanaan tugas bawahan / staf; 

m. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan; 

n. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

o. mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia penyajian data; 

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Seksi untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana kerja; 

s. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Diskominfo sebagai 

bahan  penyusunan  rencana kerja Bidang dan bahan masukan rencana 



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   60 
 

kerja Diskominfo; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

u. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

x. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; 

y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan. 

Kepala Seksi, membawahkan Pelaksana. 

 

7. Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan Diskominfo secara profesional berdasarkan disiplin ilmu 

dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pokoknya 

bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 

terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada 

di lingkungan Diskominfo.
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Gambar 1 
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JARINGAN 

KOMUNIKASI DATA 

SEKSI PENGELOLAAN 
INFORMASI & 

DOKUMENTASI 

BIDANG KEAMANAN 
INFORMASI DAN 

PERSANDIAN 

SEKSI TATA KELOLA 
KEAMANAN 

INFORMASI DAN 
PERSANDIAN 

SEKSI LAYANAN 
KEAMANAN 

INFORMASI DAN 
PERSANDIAN 

SEKSI MONITORING, 
EVALUASI & AUDIT 

KEMANAN 
INFORMASI & 
PERSANDIAN 

Sumber  : LAMPIRAN  PERBUP  NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG 
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2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

 

Mengenai potensi SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik, yaitu data pegawai Bapapsi yang menangani urusan komunikasi 

dan informatika ditambah Kepala dan pegawai Sekretariat Bapapsi, serta tenaga 

PHL, serta data pegawai Bidang Statev-Bappeda dan Sub Bagian Rumah 

Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2018 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Bandung, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Diskominfo 

Kabupaten Bandung didukung oleh 56 orang pegawai dari berbagai bidang 

keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Diskominfo Kabupaten Bandung dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini. 
 

Tabel 2.1 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan pendidikan 

NAMA PERANGKAT 
DAERAH 

S-2 
S-
1 

D-
IV 

D-
III 

SLTA/ 
SMA 

SLTP/ 
SMP 

SD/ 
MI 

JUMLAH 
TOTAL 

DISKOMINFO 
 Kab. Bandung 

10 27 0 4 13 2 2 58 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISKOMINFO 2019 

Tabel 2.2 Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan Golongan Ruang 

NAMA 
PERANGKAT 

DAERAH 

IV
/c 

IV
/b 

IV
/a 

II
I/
d 

III/
c 

III/
b 

III/
a 

II/
d 

II
/
c 

II/
b 

II/
a 

I/
d 

I/
c 

I/
b 

I/
a 

JUMLAH 
TOTAL 

DISKOMINFO 
Kab.Bandung 

1 2 6 9 8 5 8 5 5 5 0 
 

2
  

2     58 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISKOMINFO 2019 

 

Untuk menunjang tugas rutin sehari-hari, Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Bandung saat ini memiliki jumlah Pegawai 71 orang, yang 

terdiri dari 58 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan 13 orang PHL (Pegawai 

Harian Lepas) TA.  2017. Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Bandung sebesar 50 % berpendidikan sarjana, hal ini merupakan 

salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme 

perencana.  
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2.3. Kinerja Pelayaanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

 

Diskominfo merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten 

Bandung yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat.  

Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang sudah cukup dikenal di 

kalangan aparatur dan masyarakat adalah sebagai berikut : 

 

I. Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik 

1. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah 

sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses 

dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 

44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden 

dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan 

program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan 

pelayanan publik. 

2. Radio Kandaga, sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun 2002 

dengan pemancar gelombang AM frekuensi 810 Khz. Siaran setiap hari, 

dengan konten acara : Siaran Rutin, Kontak Dinas, dan Dialog Interaktif. 

3. Majalah Kertaraharja  

Media Komunikasi yang Inspiratif memuat  

 Laporan Utama 

 Kebijakan 

 Sosialisasi 

 Ragam 

 Galeri 

 Testimoni 

 Produk 

Unggulan 

  Artikel 

 Gapura 

 Wirausaha 

 Kesehatan 

 Edukasi 

 Sosok 

 Potret Kecamatan 

 Seni dan Budaya 

 Babalagonjakan 

 Wisata 

 Kuliner 

4. Pertunjukan Rakyat (Pertunra)  

Pertunjukan rakyat atau (Pertunra) adalah kegiatan diseminasi media 

tradisional sebagai upaya untuk melestarikan kesenian tradisional yang saat 

ini eksistensinya mulai tergerus oleh media massa modern dan media baru, 

Pertunra memiliki sentuhan yang berdimensi personal dan budaya sehingga 

tercipta komunikasi yang efektif dan persuasif, serta mudah diterima 

masyarakat 
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5. M-CAP (Mobille-Community Acces Point) 2008 DEPKOMINFO 

Diperuntukkan sebagai mobil operasional layanan internet keliling bagi 

masyarakat umum. 

Adapun sasaran lokasinya, adalah sebagai berikut : 

 Sekolah (sesuai permintaan, kurang sarana TIK); 

 Lokasi Pelayanan Terpadu (Yandu) : P2WKSS, TMMD, Lomba Desa, dan 

Kegiatan-kegiatan PKK; 

 

6. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang 

dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada 

layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

kebutuhannya.  

Tugas KIM Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami 

informasi. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, 

sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi 

kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.Mewujudkan 

jaringan informasi serta media komunikasi dan arah antar-

kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga 

tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.  

Fungsi KIM Sebagai wahana informasi antar-anggota KIM, dari KIM kepada 

pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai mitra dialog 

dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.Sarana peningkatan 

literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa, 

dan Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. 

7. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 

Adalah sebuah ajang gelaran kreasi event outdoor yang diselenggarakan 

secara berkala setiap tahun dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten 

Bandung, sebagai media diseminasi informasi kebijakan, program, dan 

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat luas. 

 

II. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian 

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 
Daerah 

Keluaran Kegiatan ini adalah Perbub No 83Tahun 2018 tentang sertifikat 
elektronik.  
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III. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Server  

Bidang TIK menempati satu gedung yang terpisah dengan Sekretariat 

Diskominfo. Hal tersebut disebabkan karena Bidang TIK mengelola Jaringan 

Komunikasi Data dan Ruang Server yang memerlukan ruangan khusus dan 

relatif sulit untuk dipindahkan. Adapun fasilitas yang dimiliki ruang server adalah 

sebagai berikut : 

• Power (Kelistrikan) : memiliki UPS 20 KVA dan Grounding System  

• Security : Access Control dan IP CCTV  

• Environmental : AC Split (2 PK : 2 unit, 1 PK : 1 unit)  

• Connectivity : Internet (200 Mbps) dan Jaringan Komunikasi Data (internal 

dan Eksternal)  

• Fire Suppression : Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2 unit  

• Data Center Space : Luas   : 24 m2 dengan kondisi Lantai Raised Floor  

• Rack System : dengan kondisi Server Rack  3 unit ,  Network Rack : 1 unit 

dan jumlah Server : 23 unit 
 

Adapun server yang disimpan di Ruang Server Diskominfo berasal dari 

BKPSDM, BKAD, DPMPTSP, DPMD, Disdik, Disarpus, Inspektorat, dan Bag 

Hukum Setda. 
 

Kondisi Layanan Jaringan Komunikasi Data  
 

Jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung menghubungkan 

Perangkat Daerah (PD) yang berada di dalam komplek Pemda maupun luar 

komplek serta penyediaan akses internet 2019 sebagai berikut :  

1. Layanan Jaringan Internal  

Layanan jaringan internal adalah Jaringan komunikasi data yang 

menghubungkan PD-PD di dalam kompleks perkantoran Pemkab Bandung ke 

Pusat Data yang berada di Diskominfo yang menghubungkan PD internal (28 

PD) ke Pusat Data (Ruang Server) dengan Media Koneksi  Fiber Optik 25 

Perangkat Daerah dan Shield Twisted Pair (STP) sebanyak 3 PD diantaranya 

SATPOL PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Sosial.  

 

2. Layanan Jaringan Eksternal  

Layanan jaringan eksternal adalah Jaringan komunikasi data yang 

menghubungkan PD-PD di luar kompleks perkantoran Pemkab Bandung ke 

Pusat Data Diskominfo. Media koneksi yang digunakan Metronet/FO sebanyak 
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5 PD (Dishub, DPUTR, Dinas Kebakaran, Dispora, dan Bidang PIKP Diskominfo, 

31 Kecamatan, dan 11 Puskesmas. Adapun 3 RSUD dan 10 Kelurahan 

dikoneksikan dengan menggunakan VPN Over internet.  

 

3. Layanan Internet  

Total bandwidth yang tersedia pada tahun 2019 adalah sebesar 200 Mbps 

(Internet Dedicated) dengan peruntukkan di Pusat Data (DMZ + VPN Server) dan 

didistribusikan ke PD internal dan PD eksternal (minus RSUD dan Kelurahan). 

 

IV. Bidang Aplikasi Informatika 

Website www.bandungkab.go.id mulai tayang 2006, sebagai media 

penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. 

Kondisi eksisting e-government di Kabupaten Bandung berdasarkan beberapa 

aspek dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel II.3 Kondisi Eksisting Tata Kelola e-gov s.d Tahun 2018 

No Dokumen TIK Regulasi 

1 Masterplan TIK 

2017-2021 

Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi 

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik 

dalam Penyelenggaran Pemerintahan di Kabupaten 

Bandung 

2 Dokumen Hasil 

Kajian mengenai 

Data dan Informasi 

(DAI) 

Perbup No. 16 Tahun 2016 tentang kebijakan 

Umum Penyelengaraan e-Government di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

3  Perbup No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola 

Insfrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

4  Perbup No. 18 2016 tentang Tata Kelola 

kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Teknologi 

Informasi & Komunikasi di Lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung 

5  Perbup No. 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola 

Aplikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Bandung 

http://www.bandungkab.go.id/
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No Dokumen TIK Regulasi 

6  Perbup No. 105 Tahun 2016 tentang Masterplan 

Teknologi, Informasi dan komunikasi (TIK) 

Pemeritahan Kabupaten Bandung 2017-2021 

7  Perbup No. 49 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung No. 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi 

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi publik 

dalam Penyelengaraan pemerintah di Kabupaten 

Bandung 

8  Perbup No. 61 Tahun 2011 Tentang Standar 

Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 

9  Perbup No. 45 Tahun 2010 tentang 

Pendayagunaan Website di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung 

10  Perbup No. 48 Tahun 2010 Tentang Penggunaan 

Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan Open 

Source Software (OSS) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung 

Berdasarkan isi dari Masterplan serta Perda yang ada terdapat beberapa sub 

kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2018. Beberapa sub 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan e-government ialah 

penyusunan kajian mengenai Disaster Recovery Plan (DRP), Dokumen kajian 

mengenai kemanan informasi (KI) dan regulasi mengenai Kemanan Informasi. 

Adapun kondisi eksisting aplikasi di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 

2018 diperkirakan terdapat 100 aplikasi yang tersebar pada Perangkat Daerah 

yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Kondisi eksisting aplikasi di Kabupaten Bandung tahun 2018. 

NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

D
IN

A
S

 
K

E
S

E
H

A
T

A
N

 

1 SIMPUS ( Sistem 
Informasi 
Puskesmas ) 

Pendataan dan 
Pelaporan Pasien 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

2 Call Center 
(SIKIBLA 
Sabilulungan) 

Pendataan dan 
pelaporan Rujukan 
Kegawat daruratan 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 
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NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

3 SITERKAM Informasi Informasi 
kegawat daruratan 

Dinas 
Kesehatan & 
Rumah Sakit 

PHP 

4 KOMDAT ( 
Komunikasi Data ) 

Pelaporan SP3 Dinas 
Kesehatan 

PHP 

5 SIPNAP ( Sistem 
Informasi 
Narkotika dan 
Psikotropika ) 

Pendataan dan 
Pelaporan Narkoba 
dan Psikotropika 

Dinas 
Kesehatan 

PHP 

6 SIMADA   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

7 SIHA (Sistem 
Informasi HIV 
AIDS) 

Pendataan dan 
Pelaporan HIV AIDS 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

8 SITT (Sistem 
Informasi 
Tuberkolosis 
Terpadu) 

Pendataan dan 
Pelaporan 
Tuberkolosis 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

9 Web PPTM (Web 
Program 
Pengendalian 
Penyakit) 

Pendataan dan 
Pelaporan Penyakit 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

10 E-ISPA Pendataan dan 
Pelaporan Penyakit 
Ispa 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

11 E-SISMAL 
(Elektronik Sistem 
Informasi Malaria) 

Pendataan dan 
Pelaporan Penyakit 
Malaria 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

12 STBM Gateway   Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

13 Imunisasi Pendataan dan 
Pelaporan Imunisasi 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

14 SISKOHATKES 
(Sistem Informasi 
Haji) 

Pendataan dan 
Pelaporan Haji 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

15 SKDR (Sistem 
Kesehatan dan 
Respon) 

(Sistem Kesehatan 
dan Respon) 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

16 SUPAS (Supervisi 
Fasilitatif) 

(Supervisi Fasilitatif) Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

17 BPD (Badan 
Penimbangan 
Balita) 

(Badan 
Penimbangan 
Balita) 

Dinas 
Kesehatan  & 
Puskesmas 

PHP 

18 ASPAK   Dinas 
Kesehatan 

PHP 
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NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

19 E-Monev   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

20 E-Planning   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

21 E-Musrembang   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

22 E-Proposal   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

23 E-Renggar   Dinas 
Kesehatan 

PHP 

D
P

M
P

T
S

P
 

24 NATADOC  Penyimpanan 
dokumen perijinan 
pada Pemerintah 
kab.Bandung 
secara digital 

Bagian 
Perijinan 

VB, Sql 

25 SAMIRINDU 
(Sabilulungan 
sistem Informasi 
Perijinan terpadu) 

layanan online, 
tanda tangan 
elektronik, ijin 
pararel 

DPMPTSP 
dan 
masyarakat 
yang 
menggunaka
n  

php 

26 SPIPISE (Sistem 
Pelayanan 
Informasi Dan 
Perijinan Investasi 
secara elektronik) 

Pemanfaatan 
teknologi sistem 
informasi dalam 
rangka pelayanan 
informasi terkait 
penanaman modal 
dan 
penyelenggaraan 
pelayanan perijinan 
non perijinan di 
bidang penenman 
modal. 

masyarakat 
yang 
menggunaka
n SPIPISE 
dan instansi 
teknis yang 
memiliki 
sistem 
elektronik 
yang 
memenuhi 
persyaratan 
kelayakan 
instansi 
elektronik 

  

27 Sistem Informasi 
Pelayanan tenaga 
kerja asing daerah 
(SIPTKAD) 

untuk perpanjangan 
IPTA (Ijin 
Mempekerjakan 
Tenaga Asing) 

WNA Yang 
mengajukan 
Permohonan 

  

S
a
tp

o
l p

p
 

28 SIPD-BANGDA INFORMASI 
KEGIATAN /PER-
TRIWULAN 

SELURUH 
PD 

  

29 JABAR 
PROP/SATPOLPP 

DATABASE 
SATPOL PP 
SEJAWA BARAT 

SATPOL PP 
SEJAWA 
BARAT 

  

B
A

P
P

E
D

A
 

30 WEBSITE 
BAPPEDA  

PENGOLAHAN 
DATA DAN 

PD 
BAPPEEDA 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
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NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

INFORMASI 
PROFIL BAPPEDA 

SCRIP 
CONST
UKTOR 

31 E-Monev PENGELOLAAN 
DATA EVALUASI 
KIONERJA DAN 
KEUNGAN RENJA 
TRIWULAN 

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA, 
VERIFIKATO
R BAPPEDA, 
SELURUH 
PD 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
CONST
UKTOR 

32 RKPD ONLINE PENGELOLAAN 
DATA PENYUSUN 
DOKUMEN 
RENCANA 
TAHUNAN  

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA, 
VERIFIKATO
R BAPPEDA, 
SELURUH 
PD 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
CONST
UKTOR 

33 DAPOKRENBANG PENGELOLAAN 
DATA POKOK 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH  

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA, 
VERIFIKATO
R BAPPEDA, 
SELURUH 
PD 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
CONST
UKTOR 

34 SIM BASIS DATA 
DIGITAL 

 
PENGELOLAAN 
DATA 
PEMBANGUNAN 
EKONOMI 
KREATIF DAN NON 
KREATIF 

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA 
BIDANG 
PERENCAN
AAN 
PEMBANGU
NAN 
PEREKONO
MIAN 
BAPPEDA 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
CONST
UKTOR 

35 SIMTARU 
(SISTEM 
INFORMASI 
MANAJEMEN 
TATA RUANG) 

PENGELOLAAN 
DATA 
PEMBANGUNAN 
TATAT RUANG 
MENGGUNAKAN 
GIS (GEOGRAFIS 
INFORMATION 
SYSTEM) 

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA 
BIDANG 
PERENCAN
AAN 
PEMBANGU
NAN FISIK 
BAPPEDA 

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
CONST
UKTOR 

36 DIGITAL LIBRARY 
LITBANG  

PENGELOLAAN 
DATA HASIL 
KAJIAN DAN 
PENELITIAN 

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA 
BIDANG 
LITBANG(PE

PHP 5, 
CSS,JA
VA 
SCRIP 
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NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

NELITIAN 
DAN 
PEMBANGU
NAN) 

CONST
UKTOR 

37 SIPD(Sistem 
Informasi 
Pembangunan 
Daerah) 

      

38 SIMDA 
PERENCANAAN 5 
TAHUNAN 
(SIMCAN) 

APLIKASI 
PENYUSUSNAN 
DOKUMEN 
PERENCANAAN 
PENGANGGARAN 
5 TAHUNAN  

ADMIN 
PENGELOLA 
DATA 
BAPPEDA 
DAN PD 

PBO(Pe
mrogra
man 
Berorien
tasi 
Objek)o
op(bjeck 
Oriente
d 
Progra
ming) 

D
in

a
s
 K

e
p

e
m

u
d

a
a
n

 d
a
n

 
O

la
h

ra
g

a
 

39 Sistem Informasi 
Keolahragaan 

Input Database 
Pelatih Atlet 
Prestasi 

- PHP 

40 Sistem Informasi 
Kepemudaan 

Input Database 
Pemuda, Organisasi 
Kemasyarakatan 
Pemuda dan 
Organisasi 
Masyarakat 

- PHP 

D
IS

H
U

B
 

41 SIMAPU(Sistem 
Informasi 
Manajemen 
Angkutan 
Penumpang 
Umum) 

informasi Perijinan 
Angkutan 

DISHUB   

42 SIM PKB( Sistem 
Informasi 
Manajemen 
Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor) 

Informasi layak Uji 
Kendaraan 
bermotor 

DISHUB   

43 SIAP SEJALAN 
(Aplikasi 
Pembantu Survey 
Keselamatan) 

Aplikasi Pembantu 
Survey keselamatan 

DISHUB   

44 GIS Pemetaan Jalur 
Trayek 

DISHUB   
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NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

D
IS

P
U

S
IP

 

45 INSLISLITE Media entri katalog 
sederhana, kardeks 
terbitan bulanan, 
cetak kartu anggota 
dan keanggotaan 
online 

pengunjung 
perpustakaan 
kabupaten 
bandung 

PHP 
(open 
source)
dotnet 
frame 
work 

46 BOOKLESS media etalase atau 
rak buku 

  php,htm
l,css 

47 SMART LAB media Laporan 
Bahasa dan 
komputer 

  php,htm
l,css 

48 E-ARSIP Mempermudah 
Pencarian arsip 

dispusip php 

D
P

M
D

 

49 POSYANTEK Input data 
Posyantek 

DPMD VB 

50 POSYANDU input data hari buka 
kegiatan posyandu 

  PHP 

51 WEBSITE 
OMSPAN 

input pelaporan 
dana desa 

  PHP 

52 WEBSITE 
PRODESKEL 

input profile desa   PHP/jav
a scrip 

53 SISKEUDES input pengelolaan 
keuangan desa 

  VB 

B
K

D
 

54 SIMDA 
PENDAPATAN 

Penatausahaan 
pajak daerah non 
PBB non BHTB 

bidang 
Pendapatan 
1 

Microsof
t 
SQL/SQ
L Server 

55 SIMDA BARANG Penatausahaan 
BMD 

bidang BMD 
dan Semua 
PD di 
Kab.bandung 

Microsof
t 
SQL/SQ
L Server 

56 SIMDA KEUDA Penataan usahaan 
keuda meliputi 
anggaran 
perbendaharaan n 
akutansi dan 
pelaporan 

Bidang 
akutansi 

Microsof
t 
SQL/SQ
L Server 

57 ESPT PAJAK SELURUH 
PD 

  

58 SISMIOP pengelolaan PBB 
dan BPHTB 

Bidang 
Pendapatan 
2 

PBB - 
ONLINE 
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NAMA 
PD 
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BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

59 SIMGAJI pengelolaan gaji Pembendaha
raan 

Microsof
t 
SQL/SQ
L Server 

D
IS

P
A

R
B

U
D

 

60 a. Sistem 
Informasi Desa 
wisata 

a. PORTAL a. 
Masyarakat 
umum 

PHP 

61 b. Promosi 
Pemasaran 

b. Informasi tentang 
Desa Wisata dan  
Pusat Promosi Desa 
Wisata 

b. 
Administrasi 
Pusat 
(DISPARBUD
) dan 
Administrasi 
Lokasi (Desa 
Wisata) 

  

D
IS

P
E

R
IN

 

62 ESKA 
(ELEKTRONIK 
PENGAJUAN 
SURAT 
KETERANGAN 
ASAL) 

PENERBITAN 
SURAT 
KETERANGAN 
ASAL UNTUK 
KELENGKAPAN 
DOKUMEN 
EKSPORT 

DISPERIN   

D
IN

A
S

 P
U

P
R

 

63 SIPJAKI (Sistem 
Informasi Pembina 
Jasa Konstruksi) 

Data base kegiatan 
Proyek 

Bidang PPJ 
dan Jakon 
DPUPR 

HTML 

64 SIMALA Sistem Menajemen 
Pelaporan 

Subbag 
Program 
DPUPR 

HTML 

65 SILARAS   Subbag 
Program 
DPUPR 

. 

66 EMON DAK Sistem Informasi 
Monitoring DAK 

Bidang Irigasi . 

67 Pendataan 
Bangunan 
Pemerintah 
Berbasis Web 

Pendataan 
Bangunan 
Pemerintah 
Berbasis Web 

Bidang 
Bangunan 
Gedung 
DPUPR 

. 

D
IN

A
S

 L
IN

G
K

U
N

G
A

N
 H

ID
U

P
 

68 Sistem Informasi 
Pemantauan 
Industri  

Sistem untuk 
melakukan 
pengelolaan data 
hasil pengawasan 
industri yang 
dilakukan oleh 
LH,sehingga dapat 
di identifikasi item-
item yang dilanggar 
oleh industri terkait 
untuk selanjutnya di 
proses peneguran 

Aparatur PHP 
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NAMA 
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NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

terhadap 
pelanggaran yang 
dilakukan 

69 Sistem Informasi 
Kualitas Air dan 
Udara  

Sistem Untuk 
melakukan 
pengelolaan data 
hasil pengujian 
untuk mengetahui 
status air dan udara 
dengan 
menggunakan 
metode 
storet,indeks 
pencemaran,iku,dan 
ipu 

Aparatur PHP 

70 Portal SIL media untuk 
memberikan 
informasi kepada 
public mengenai 
kegiatan-kegiatan 
LH dan informasi-
informasi seputar 
lingkungan yang 
diperoleh dari 
aplikasi-aplikasi 
yang terdapat di LH 

Aparatur,Mas
yarakat 

PHP 

71 Sistem Database 
Konservasi 

Sistem untuk 
melakukan proses 
pengelolaan data 
terkait 
konservasi,seperti 
informasi taman 
kehati,sekolah yang 
berbasis 
adiwiyata,persemaia
n,dll 

Aparatur PHP 

R
S

U
D

 M
A

J
A

L
A

Y
A

 

72 SIMRS mencatat 
kunjungan,billing 
system,laporan 

instalasi 
rawat inap 

Delphi 

administrasi 
instalasi radiologi 

instalasi 
radiologi 

PHP 

administrasi 
instalasi 
laboratorium 

Instalasi 
laboratorium 

Delphi 

stok opname barang 
farmasi 

instalasi 
farmasi 

PHP 
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NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

penjualan barang 
farmasi  

instalasi 
farmasi 

PHP 

administrasi,billing 
inst rehab medik 

Instalasi 
rawat jalan 

PHP 

administrasi 
penerimaan 
pembayaran pasien 

Bagian 
keuangan 

PHP 

pembagian jasa 
pelayanan 

Bagian 
keuangan 

PHP 

informasi 
ketersediaan bed 

Unit rekam 
medik 

PHP 

stok opname dan 
amprahan ruangan 

unit gudang PHP 

stok opname dan 
amprahan ruangan 

Unit Gudang PHP 

administrasi 
sterilisasi alat bedah 

Instalasi 
CSSD 

Delphi 

administrasi ruang 
soka (billing system) 

instalasi IBS  PHP 

administrasi 
pendaftaran pasien 
rawat inap 

Unit rekam 
medik 

PHP 

Web profile RSUD 
majalaya  

Humas PHP 

Absensi 
menggunakan sidik 
jari 

Kepegawaian - 

Aplikasi surveyor Akreditasi PHP 

73 Website Web profile RSUD 
majalaya  

Humas PHP 

74 Sismadak Aplikasi surveyor akreditasi PHP 

75 SIRS ONLINE       

76 SIRANAP       

77 SIJARI EMAS       

B
P

B
D

 

78 APCH alat pengukur curha 
hujan,angin dan 
kelembaban 

BPPD - 

D
in

a
s
 P

e
n

d
id

ik
a
n

 

79 SIMUDIK (Sistem 
Informasi 
Managemen 
Umum 
Kependidikan) 

Komunikasi     

80 DAPODIK (Data 
Pokok 
Kependidikan) 

komunikasi     

81 PPDB Online alat pengukur curha 
hujan,angin dan 
kelembaban 

    



 
                                                                                                           

 

Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   76 
 

NAMA 
PD 

JML 
APLIK

ASI 
NAMA APLIKASI FUNGSI PENGGUNA 

BAHASA 
PEMROG
RAMAN 

R
S

U
D

 
S

o
re

a
n

g
 

82 VansLab Aplikasi 
Management 
Laboratorium 

    

83 Ponek IGD Management IGD     

D
is

n
a
k
e
r 

84 WebAMPL Pembuatan kartu 
kuning dan 
pendataan tenaga 
kerja 

    

D
P

2
K

B
P

3
A

 

85 SIDUGA Sistem Informasi 
Kependudukan dan 
Keluarga 

    

86 Aplikasi MDK Pengumpulan data 
mikro keluarga 

    

87 Aplikasi ISIK Sistem informasi 
keluarga data mikro 
keluarga 

    

88 BKKBN 
Administrasi 
Gudang 

Pelaporan kegiatan 
& gudang 

    

D
is

d
u

k
c
a
p

il 

89 YANDESDUK Aplikasi Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 

    

90 SIAK       

91 KTP el data 
Manager 

      

92 SMS Gateway       

93 AFIS Aplikasi Perekaman 
e-KTP 

    

D
is

k
o

m
in

fo
 

94 Elapor       

95 SIMAYA Pelayanan aduan 
Masyarakat 

    

96 Portal Desa disposisi elektronik     

97 Dashboard 
Keuangan 

      

D
is

k
o

p
-U

K
M

 

98 ODS pendataan 
perkembangan 
koperasi 

    

99 DATABASE 
PERKEMBANGAN 
UMKM 

Perkembangan 
UMKM 

    

D
is

p
a
k
a
n

 

100 SIMPP 
(SIMLUTAN) 

Data 
Penyuluh,Klp.Tani 

    

101 E-Proposal Pengajuan Usulan 
Kegiatan,anggaran 
dan calon lokasi 
penerima bantuan 
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B
a
g

ia
n

 O
rg

a
n

is
a
s
i 

102 SIMANJAB 
(Sistem Informasi 
Jabatan) 

      

103 SINOVIK Pendaftaran 
Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik 

    

104 e Sakip       

B
a
g

ia
n

 
H

u
k
u

m
 

105 JDIH       

B
K

P
P

D
 

106 SiMPEG  Aplikasi 
Kepegawaian 
Pemkab Bandung 

    

107 LHKPN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN 
PEJABAT 

SELURUH 
PD 

  

108 E-FORMASI PENYUSUNAN 
KEBUTUHAN 
PEGAWAI  

SELURUH 
PD 

  

109 Sasikap (eSKP) aplikasi Kinerja ASN     

110 SAPK Aplikasi 
Kepegawaian Pusat 

    
B

a
g

ia
n

 B
a
ra

n
g

 J
a
s

a
 

111 SIRUP RENCANA UMUM 
PENGADAAN 

SELURUH 
PD 

  

112 E ULP PENDATAAN 
PEJABAT 
PENGADAAN 
BARANG JASA 

SELURUH 
PD 

  

113 MONEV FISIK LAPORAN 
REALISASI 
PENGADAAN 
BARANG FISIK 

SELURUH 
PD 

  

 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang Aplikasi Informatika adalah  

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 

a. Pembangunan aplikasi Baru (generic) 

Sub kegiatan ini dilaksanakan selain memang menjadi TUPOKSI utama dari 

Kasie pengembangan aplikasi juga sebagai respon atas permintaan 

pembuatan aplikasi dari Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bandung. 

Adapun beberapa aplikasi yang dibuat ialah: 
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- Aplikasi Survey Kepuasan masyarakat (e-SKM) aplikasi ini bermanfaat 

dalam mempermudah untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat 

akan layanan publik pada beberapa instansi di Kabupaten Bandung seperti 

kecamatan, 

Puskesmas dan instansi lainnya. Dimana survey selama ini dilakukan 

secara manual menggunakan kertas dengan adanya aplikasi yang 

berbasis aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pada proses koleksi 

data dan pengolahan hasil survey. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan 

III dimana prosesnya melibatkan bagaian organisasi SETDA, Bidang 

Statistik Diskominfo dan Bidang layanan e-government. Adapun layanan 

aplikasi ini dapat dipergunakan dengan mengetik link www.e-

skm.bandungkab.go.id.  

 

- Aplikasi Penjadwalan ini dibuat sebagai salah satu upaya mengatur jadwal 

dan ruangan terutama di Sekretariat Daerah mengingat dengan system 

penjadwalan manual 

sering terjadi bentrok 

pemakaian ruangan 

dan waktu yang 

bersamaan. Hal ini 

menjadi 

permasalahan 

terutama untuk pihak 

kecamatan 

dikarenakan dalam 1 hari bisa mendapat banyak surat dengan waktu yang 

bersamaan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakanpada triwulan III. 

Gambar 2.1 Aplikasi 
Survey Kepuasan 

masyarakat (e-SKM) 

Gambar 2.2 Penjadwalan 

http://www.e-skm.bandungkab.go.id/
http://www.e-skm.bandungkab.go.id/
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Adapun untuk menggunakan aplikasi tersebut user dapat mengetik link 

www.ejadwal.bandungkab.go.id pada browser karena aplikasinya sudah 

berbasis website.  

- Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) ialah aplikasi yang dibuat 

dengan tujuan menyeragamkan proses pembuatan surat menyurat dan 

tata naskah lainnya sesuai dengan paraturan Bupati nomor 74 tahun 2017 

tentang Tata Naskah Dinas pada pemerintahan Kabupaten Bandung. 

Meningat kondisi saat ini Tata naskah yang dibuat oleh perangkat daerah 

tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pada aplikasi ini terdapat 

sekitar 8 jenis surat yang formatnya telah dibakukan sehingga jika 

perangkat daerah membuat surat maka akan sesuai dengan aturan yang 

ada. User dapat mengetik www.tnde.bandungkab.go.id untuk mengakses 

aplikasi ini dengan syarat sudah mempunyai user dan password yang telah 

dibuat oleh Diskominfo. 

- Aplikasi SPPD Online, dibuat dengan tujuan untuk mengonttrol dan 

mempermudah proses pelaksanaan perjalanan dinas terutama untuk 

kelengkapan pelaporan perjalanan dinas. Adapun untuk mengakses setiap 

perangkat daerah diberikan user untuk masuk ke aplikasi yang berbasis 

website. Adapun link untuk mengakses aplikasi tersebut ialah 

http://sppdonline.bandungkab.go.id . 

b.  Pengembangan Aplikasi 

Sub kegiatan ini dibuat untuk mengembangkan aplikasi yang sudah dibuat 

terutama aplikasi yang didapatkan dari Kabupaten/ kota lain. Adapun 

beberapa aplikasi yang menjadi prioritas ialah aplikasii hibah bansos dari kota 

Bandung, aplikasi SAKIP dari provinsi Jawa barat, serta aplikasi Pengadaan 

barang jasa.   

c. Pemeliharaan aplikasi 

Sub kegiatan ini dibuat untuk memelihara aplikasi yang sudah dibuat terutama 

aplikasi bandungkab.go.id dan beberapa aplikasi yang sudah di hosting di 

cpanel bandungkab.go.id. ….. 

2.2.2. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 

a. Penyusunan Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP). 

 Adalah sub kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan tersusunnya 

dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) di Kabupaten Bandung. Pada akhirnya 

kajian ini dapat menentukan kebijakan mengenai langkah-langkah perbaikan 

yang dapat dilakukan jika terjadi bencana yang menganggu layanan TIK di 

http://www.ejadwal.bandungkab.go.id/
http://www.tnde.bandungkab.go.id/
http://sppdonline.bandungkab.go.id/
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Kabupaten Bandung selain itu disusun juga dokumen langkah teknis sebagai 

buku panduan jika terjadi bencana yang mengganggu layanan TIK di lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Bandung.   

 Proses pelaksanaan penyusunan Dokumen DRP ini dilaksanakan secara 

swakelola dengan penyediaan antara Diskominfo dengan pihak Universitas 

Telkom dengan didasarkan pada MoU yang sudah dibuat antar pemerintah 

Kabupaten Bandung 

dengan Telkom 

University. Pekerjaan 

dimulai bulan April dan 

berakhir pada Juli 2018 

(90 hari kalender). Pada 

penyusunan kajian ini 

akan melibatkan hampir 

seluruh perangkat daerah 

(PD) yang ada di 

Kabupaten Bandung 

termasuk perwakilan dari RSUD di Kabupaten Bandung.  

 Anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan penyusunan kajian 

Disaster Recovery Plan ialah sebesar Rp. 49.500.000 terealisasi sebesar Rp. 

49.343.000, (99,87%). Adapun uraian output dari kegiatan ini ialah berupa : 

Dokumen kajian mengenai Disaster Recovery Plan di Kabupaten Bandung 

(Laporan awal dan akhir) 2 jenis Dokumen. 

b. Penyusunan Dokumen Kemanan Informasi. 

 Adalah sub kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan tersusunnya 

dokumen Kajian 

mengenai Penerapan 

dan evaluasi Keamanan 

Informasi di Kabupaten 

Bandung. Pada 

akhirnya kajian ini 

diharapkan menjadi 

panduan pada proses 

pelaksanaan keamanan 

informasi di Kabupaten Bandung.   

Gambar 2.3 Rapat Penyusunan Dokumen DRP 

Gambar 2.4 Rapat Dokumen Penyusunan Informasi 
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 Proses pelaksanaan penyusunan Dokumen Kemanan Informasi ini 

dilaksanakan secara swakelola dengan penyediaan antara Diskominfo dengan 

pihak Universitas Telkom dengan didasarkan pada MoU yang sudah dibuat antar 

pemerintah Kabupaten Bandung dengan Telkom University. Pekerjaan dimulai 

bulan Mei dan berakhir pada Agustus 2018 (90 hari kalender). Pada penyusunan 

kajian ini akan melibatkan hampir seluruh perangkat daerah (PD) yang ada di 

Kabupaten Bandung termasuk perwakilan dari RSUD di Kabupaten Bandung. 

 Anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan penyusunan kajian kajian 

Keamanan Informasi ialah sebesar Rp. 49.500.000 terealisasi sebesar Rp. 

49.368.000, (99,73%). Adapun uraian output dari kegiatan ini ialah berupa :  

1. Dokumen kajian mengenai Keamanan Informasi di Kabupaten Bandung 

(Laporan awal dan akhir) 2 jenis Dokumen. 

2. Draft Peraturan Bupati mengenai Penerapan Kemanan Informasi (KI) 1 

Dokumen. 

 

c. Penyusunan regulasi mengenai Keamanan Informasi (KI). 

 Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyusun regulasi Keamanan 

Informasi. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur bidang pada 

Diskominfo, bagian hukum, bagian Kominfo SETDA, BAPEDA, organisasi dan 

sub unit kerja Dinas lainnya yang terkait. 

 Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari penyusunan dokumen 

kajian Keamanan Informasi di Kabupaten Bandung. Dimana alokasi anggaran 

untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.11.500.000,-, dan dapat terealisasi 92,61%. 

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan Desember 2017. 

   Output dari kegiatan ini ialah sebagai berikut : 

- Tersusunnya Draft peraturan Bupati mengenai tata kelola DAI 

dilingkungan Pemerintan Kabupaten Bandung 1 Perbup. 

 

d. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai Perpres no. 95 tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Kabupaten Bandung. 

 Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setelah suatu regulasi dibuat agar 

PD di pemerintah Kabupaten Bandung dapat mengenai regulasi tersebut. 

Sosialisai ini ditujukan untuk 64 PD yang ada di Kabupaten Bandung termasuk 

Kecamatan dan RSUD. Namun pada waktu pelaksanaannya tidak semua PD 

dapat menghadirinya. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.827.500,-, dan 

dapat terealisasi sebesar Rp. 8.500.000, (86,49%). Sisa anggaran berasal 
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Narasumber Padatnya jadwal pimpinan sehingga tidak dapat membuka kegiatan 

tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin, 17 Desember 2017. 

   Output langsung dari sub kegiatan ini ialah: 

- Terlaksananya sosialisasi perbup mengenai Peraturan Presiden 

Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE 1 kali. 

2.2.3. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 

a. Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi 

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan SDM Perangkat Daerah terutama petugas Pengelola Dokumentasi 

(PD) dan pegawai Diskominfo Kabupaten Bandung. Beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan ialah: 

- Pelatihan simaya: pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

pelaksanaan/ penerapan e-office di perangkat daerah Kabupaten 

Bandung. Jumlah perserta untuk kegiatan ini ialah smua PD dan 

pengelolasurat sebanyak 180 orang 

- Pelatihan Backend website bandungkab.go.id dengan jumlah peserta 

sebanyak 100 orang. Tujuan pelaksanaan bimtek ini ialah untuk 

meningkatkan kemampuan pada perangkat daerah dalam memasukan 

informasi pada website bandungkab.go.id sebagai salah satu syarat dan 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 

- Pelatihan webmail pada website bandungkab.go.id dengan jumlah 

peserta sebanyak 100 orang. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah 

memberi pengetahuan pada PD untuk membuka email resmi 

bandungkab.go.i sebagai upaya merespon pertanyaan dan pelaksanaan 

administrasi secara digital. 

- Pelatihan Perencanaan TIK untuk pegawai Diskominfo sebanyak 2 

orang. Tujuan dari pelatihan ini peningkatan kemampuan pegawai 

diksominfo dalam proses perencanaan monitoring evaluasi kegiatan 

yang berbasis elektronik.  

- Pelatihan pengukuran perangkat lunak menggunakan function point 

jumlah yang dilatih 2 orang. Pelatihan ini merupakan suatu upaya untuk 

peningkatan kemampuan pegawai Diskominfo dalam menghitung dan 

melakukan estimasi pembuatan suatu aplikasi sehingga proses 

pembuatan aplikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

- Pelatihan aplikasi berbasis android untuk 2 orang programer. Peserta 

pelatihan ini terdiri dari 1 orang programer dan 1 orang pegawai organic 
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Diskominfo. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini ialah untuk peningkatan 

keahlian programer dan tenaga organic Diskominfo terutama dalam membuat 

aplikasi berbasis Android. 

b. Fasilitasi Festival TIK 

 Sub kegiatan ini merupakan dilaksanakan dengan maksud dari 

dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka pengembangan ekosistem 

pengelolaan informasi dan komunikasi yang sinergis antara Pemerintah Daerah 

dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung melalui penerapan teknologi 

informasi guna mewujudkan desa-desa cerdas di Kabupaten Bandung yang 

maju, mandiri dan berdaya saing 

Tujuan utama dari dilaksanakannya Festival Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Tahun 2018 adalah : 

 Mendekatkan masyarakat desa dengan 

dunia TIK terutama website desa. 

 Meningkatkan pemahaman 

mengenai pentingnya Keterbukaan 

Informasi pembangunan yang 

difasilitasi melalui penyediaan 

website desa. 

 Peningkatan kemampuan, keahlian dan 

sikap aparatur desa dalam proses 

pembangunan dengan penyediaan 

informasi publik sebagai sarana 

transparansi dan akuntabilitas 

pembangunan desa. 

 Mendorong Pemerintah desa dan masyarakat desa untuk lebih dapat 

memanfaatkan website desa sebagai sarana diseminasi informasi terkait 

berbagai potensi 

yang dimiliki masing-

masing desa sebagai 

pendukung upaya 

peningkatan 

kemampuan 

ekonomi. 

Secara keseluruhan, 

kegiatan 

Gambar 2.5 Festival TIK 2018 

Gambar 2.6 Paparan Ibu Kadiskominfo di SAFE TIK 218 
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Sabilulungan Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi (SAFETIK) Tahun 

2018 dilaksanakan pada hari Senin, 26 November 2018.  

 

c. Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Smartcity 

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari proses seleksi 

100 Kabupaten Kota smartcity dari kementrian kominfo, dimana Kabupaten 

Bandung menjadi salah satu kabupaten yang terpilih dengan 50 kabupaten kota 

yang lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatannya dibagi menjadi 4 

pelaksanaan bimtek berupa sosialisasi untuk PD sebanyak 128 orang, lalu 

bimtek smartcity pertama sebanyak 200 orang, bimtek kedua sebanyak 156 

orang, bimtek ketiga dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang dan terakhir 

sebanyak 250 orang.  

Adapun tujuan utama dari pelaksanaan bimtek ini ialah untuk penyusunan 

dokumen masterplan smartcity yang sesuai dengan RPJMD yang telah disusun. 

Yang pada akhir tahun penyusunan masterplan ini diapresiasi pada akhir tahun 

tepatnya pada bulan Desember 2018 melalui kegiatan penghargaan untuk 50 

Kabupaten Kota yang lulus dan melaksanakan pembuatan masterplan smartcity. 

Sehingga langkah selanjutnya ialah tiap kabupaten kota dapat mulai 

melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam dokumen Master plan 

smartcity yang dibuat. 

 

V. Bidang Statistik  

 Kegiatan Penyusunan Analisis dan Desain Data Statistik 
Kegiatan statistik diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan nilai dan kegunaan statistik; serta mendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan kegiatan statistik untuk 

menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka 

mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna 

mendukung pembangunan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam 

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal  1 menyatakan 

bahwa Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan 

dan penyebarluasan data dalam upaya pengembangan ilmu statistik, 

sedangkan pada pasal 3 menyatakan bahwa Kegiatan statistik diarahkan 

untuk                         1) mendukung pembangunan nasional; 2) mengembangkan 

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; 3). meningkatkan 
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kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan 4) mendukung 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kegiatan Penyusunan Analisa dan Desain Data Statistik Daerah 

merupakan kegiatan analisis data-data sektoral dan penyajian data statistik. 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merubah atau 

mengolah data hasil penelitian atau hasil pengamatan menjadi suatu 

informasi agar karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan 

bermanfaat sebagai solusi dari permasalahan yang ada dan nantinya dapat 

dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Dari hasil kesimpulan tersebut 

dimungkinkan untuk bahan atau referensi dalam menentukan kebijakan bagi 

pimpinan. 

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Analisa dan Desain Data 

Statistik Daerah:  

 Mendeskripsikan data agar bisa dipahami, sehingga dari hasil analisa 

tersebut dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan.  

 Menyajikan data hasil analisa dalam bentuk visual yang menggunakan 

fasilitas gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin 

sehingga informasi akan lebih cepat diterima atau disampaikan dibandingkan 

dalam bentuk teks. 

Output dari kegiatan Penyusunan Analisa dan Desain Data Statistik ini 

adalah Dokumen Hasil Analisa dan Desain Grafis Data Statistik Kabupaten 

Bandung tahun 2018 sebanyak 7 Buku. 

 Kegiatan Updating, Pengolahan, Analisis Data Statistik Daerah 

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok 

instansi yang bersangkutan.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 16 Tahun 1997 

Tentang Statistik). Dalam memenuhi kebutuhan data-data sektoral, selama 

ini telah dilakukan secara parsial oleh Perangkat Daerah menurut kebutuhan 

sektor masing-masing. Kebutuhan akan data sektoral semakin berkembang 

seiring dengan upaya untuk memperluas pengelolaan keseluruhan aspek 

pembangunan. Kewenangan untuk mengelola serta kebutuhan untuk 

melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan seluruh sektor 

menimbulkan kepentingan untuk menghimpun data dan informasi sektoral 

secara komprehensif. Data yang terintegrasi akan lebih mudah dimanfaatkan 
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untuk rujukan sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan sasaran 

pembangunan daerah. Data yang terintegrasi juga akan meningkatkan 

efektivitas dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Dalam upaya menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya 

peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi 

statistik dapat dilakukan melalui: 

1. Meningkatkan kualitas website didukung oleh Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi serta infrastruktur yang memadai;  

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas 

diseminasi data informasi statistik. 

Sistem informasi data statistik diharapkan dapat menjadi pemicu 

peningkatan kualitas data statistik yang dihasilkan mengingat karakter dan 

teknologi informasi yang dapat mengelola data-data secara cepat, tepat dan 

akurat sehingga menghasilkan informasi yang bersifat relevan dan juga 

akurat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Output dari kegiatan Updating, Pengolahan, Analisis Data Statistik 

Daerah adalah : 

 Tersedianya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Tahun 2018 sebanyak 10 Buku. 

 Tersedianya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bandung 

Tahun 2018 sebanyak 1 Buku. 

 Tersedianya Statistik Sektoral Kabupaten Bandung Tahun 2018 sebanyak 55 

Buku 
 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung 

. Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Bandung merupakan faktor kekuatan yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi tersebut,  

a. Faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain : 

1) Untuk menunjang tugas rutin sehari-hari, Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Bandung saat ini memiliki jumlah pegawai 81 orang, yang 

terdiri dari 58 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 10 orang PHL (Pegawai 

Harian Lepas) dan 13 Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2018. 

2) Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung 

sebesar 64,5 % berpendidikan sarjana, hal ini merupakan salah satu 
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pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencana.  

3) Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu: 

jangka panjang, menengah, dan tahunan. 

b. Faktor-faktor kelemahan antara lain : 

1) Relatif tingginya frekuensi gangguan listrik di Komplek Pemda sedangkan 

sarana dan prasarana yang dimiliki Ruang Server belum memadai (Ruang 

Server belum dilengkapi dengan Genset, AC Presisi dan lain-lain) sehingga 

mengganggu layanan jaringan komunikasi data. 

2) Belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK dan 

Statistik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan TUSI 

DISKOMINFO dalam urusan Komunikasi dan Informatika serta belum adanya 

penambahan Formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK 

3) Minimnya anggararan terkait pelaksanaan tugas dan layanan Disaster 

Recovery Centre, data warehoese, interoperabilitas/integrasi sistem 

informasi, pengelolaan data elektronik, Sarana dan Prasarana pendukung 

pengamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah. 

4) Belum optimalnya kelembagaan dari seksi Keamanan Informasi dikarenakan 

memiliki singgungan dengan tugas fungsi dengan Seksi Persandian. 

5)  Belum terbentuknya KIM di setiap kecamatan. 

6) Sulitnya memantau/monitoring issu publik dari beberapa media cetak dan 

media sosial, secara manual.  

7) Terdapatnya kesalahan/ kekurangan alokasi anggaran untuk tim penyusun 

regulasi membuat proses penyusunannya terhambat. 

8) Terdapatnya kegiatan bimtek smart city yang diluar perencanaan awal 

membuat pelaksanaan beberapa sub kegiatan lain terganggu 

9) Minimnya jumlah responden pengguna layanan e-lapor, yang merespon 

kuisioner survey. 

10) Belum optimalnya tindak lanjut dari SKM. 

11) Belum ada pengelola data statistik sektoral di Perangkat Daerah dan Data 

Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum memiliki standar dan metadata. 

c. Faktor-faktor peluang antara lain : 

1) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam 

pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif. 

2) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan 

daerah, terutama yang terkait dengan kebutuhan informasi publik. 
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3) Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat; 

4) Penyelenggaraan layanan jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemkab 

Bandung; 

5) Penyediaan Aplikasi penunjang e-Government; 

6) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

7) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang 

dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan 

perencanaan dan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi.  

d. Faktor-faktor ancaman antara lain : 

1) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas 

perkembangan teknologi di daerah. 

2) Belum terintegrasinya beberapa aplikasi yang tersedia di beberapa 

Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bandung 

3) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

4) Ketidakpahaman dan ketidaktahuan para stakeholder tentang keberadaan, 

tugas pokok dan fungsinya diskominfo. 

5) Belum konsistennya penerapan azas desentralisasi 

6) Belum tersedianya petunjuk operasional dari beberapa peraturan 

perundangan. 

7) Adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor. 

8) Belum adanya Sinergitas antara Program Nasional dan Program daerah. 

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung, adalah terdiri dari 

: 

1) Mengikutsertakan personil yang belum mengikuti diklat, terutama yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan 

pelaksanaan teknis di bidangnya. 

2) Komitmen antar bidang/sekretariat maupun di dalam bidang/sekretariat 

belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, 

perencanaan, penganggaran dan kerjasama dalam hal pekerjaan. 

3) Penyediaan sarana dan prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan 

ruangan kantor, sarana transportasi, peralatan kantor (baik perangkat keras 
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maupun perangkat lunak). 

4) Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat; 

5) Penyelenggaraan layanan jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemkab 

Bandung; 

6) Penyediaan Aplikasi penunjang e-Government; 

7) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

8) Pembangunan Infrastruktur jaringan yang tersebar di wilayah kecamatan  

9) Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Komunikasi, Infromatika dan Statistik 

Kabupaten Bandung sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.  

10) Peraturan Bupati Bandung No 73 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Data dan 

Informasi di lingkungan Kabupaten Bandung 
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Tabel II.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo 

Kabupaten Bandung 

                 

Indikator Kinerja 

Target IKK 
Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 

  

Sesuai Tugas dan Fungsi PD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jumlah SKPD yang memiliki Akses Internet 

 Cakupan 
layanan 

telekomunik
asi 

Luas wilayah 
yang 

tercoverage  
N/A 28 72 72 72 72 72 72 134 N/A 28 72 72 72 72 72 80 N/A 100 100 100 100 100 100 90 

Jumlah sistem Informasi yang ada     N/A 38 38 38 61 71 - 113 119 N/A 38 38 38 61 71 0 113 N/A 100 100 100 100 100 100 100 

Jumlah Titik Hotspot yang difasilitasi Pemda     N/A 5 5 5 5 4 4 4 0 N/A 5 5 5 5 4 4 4 N/A 100 100 100 100 100 100 100 

Persentase aplikasi pemerintahan yang 
Terintegrasi dengan Dashboard Kabupaten 
Bandung(%) 

 Cakupan 
layanan 

telekomunik
asi 

Luas wilayah 
yang 

tercoverage  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10% 40% 60% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10% 40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A - 100% 
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Indikator Kinerja 

Target IKK 
Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 

  

Sesuai Tugas dan Fungsi PD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nilai Indeks persepsi/ kepuasan publik 
terhadap penyediaan informasi pemerintahan 
daerah (point) 

    N/A N/A N/A N/A N/A 76 76 76.3 76.3 N/A N/A N/A N/A N/A 76 76 82.86 N/A N/A N/A N/A N/A 
100
% 

100% 92% 

-          Persentase Perangkat Daerah yang 
mengelola informasi publik dengan baik (%) 

    N/A N/A N/A N/A N/A 17.33 80 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A 17,33 98.66 100 N/A N/A N/A N/A N/A 
100
% 

123,33 
% 

100% 
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Indikator Kinerja 

Target IKK 
Target 

Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) 

  

Sesuai Tugas dan Fungsi PD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-          Jumlah Dokumen Kestatistikan 
Penunjang Capaian Kinerja Kabupaten 
Bandung (dokumen) 

 Buku 
Kabupaten 
Bandung 

dalam 
angka dan 
buku PDRB 

Jumlah 
dokumen 
Kabupatan 
Bandung 
dalam angka 
/ buku PDRB 

N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 2 N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A 
100
% 

100% 100% 

-          Nilai AKIP internal (nilai)     N/A N/A N/A N/A N/A - 66 68 70 N/A N/A N/A N/A N/A - 59.2 62.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89,69% 92% 

-          Nilai Rata-rata SKP (point)     N/A N/A N/A N/A N/A - 84 86 88 N/A N/A N/A N/A N/A - 87.32 85.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
103,95 

% 
99% 

-          Prosentase Aset dalam Kondisi baik 
(%) 

    N/A N/A N/A N/A N/A - 90 95 95 N/A N/A N/A N/A N/A - 91.41 70.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
96,22 

% 
75% 
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Tabel II.6 

Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo 

Kabupaten Bandung 

 

Tujuan Sasaran 

URAIAN Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluaran 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

BIDANG KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA 

Ketersediaan SDM 
yang menguasai 
TIK 

849,240,000 
          

2,242,719,900  
          

2,182,656,000  
              

2,805,752,000  
            

2,496,504,000  
      

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program 
pengembangan 
data/informasi/statistik 
daerah 

Persentase 
ketersediaan data 
(statistik) 
penunjang 
perencanaan 
pembangunan 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
       
409,903,000  

         
576,000,000  

             
346,099,000  
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluaran 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Peningkatan sistem 
pengawasan internal 
dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

jumlah dokumen 
pengamanan 
informasi yang 
berklasifikasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
           
61,725,000  

 N/A  

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi  

Persetase PD yg 
melaksanakan 
persandian 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
             

147,723,000  

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Penyediaan informasi 
Publik Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Penguatan kapasitas 
sumber daya 
pengelolaan informasi 
publik 

Indeks 
persepsi/kepuasan 
publik terhadap 
penyediaan 
informasi pemda 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    

-   

  Jumlah 
SDM/pengelola 
informasi dan 
pengelolaan 
penunjang 
operasional media 
informasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    

-   
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluaran 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan kualitas 
layanan publik 
pemerintah 
kabupaten/kota 
melalui pemaanfaatan 
TIK 

Persentase 
manajemen 
pemerintahan 
yang terintegrasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    

    

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Fasilitasi Peningkatan 
SDM Bidang 
Komunikasi dan 
Informasi 

Persentase  SDM 
Bidang 
Komunikasi                                
yang dibina 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    166,920,000 383,416,400 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

Persentase 
kegiatan 
diseminasi 
informasi yang 
dilaksanakan 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  3,291,157,300 3,573,089,482 7,608,403,574 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Penyelenggaraan 
komunikasi publik 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota 

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang mengelola 
informasi publik 
dengan baik 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluaran 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Kerjasama Informasi 
dan Mas Media 

Persentase 
informasi yang 
dikomunikasikan 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    461,640,000 379,796,000 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan 
Efektifitas dan 
Efisiensi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kabupaten / kota 
melalui pemnafaatan 
teknologi Informasi 
dan Teknologi (TIK) 

Persentase 
perangkat daerah 
mendapatkan 
layanan jaringan 
kmunikasi data 
yang memadai  

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Realisasi Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 

Indikator Outcome/Keluaran 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Ketersediaan SDM yang 
menguasai TIK 

              

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program pengembangan 
data/informasi/statistik daerah 

Persentase ketersediaan data 
(statistik) penunjang perencanaan 
pembangunan 

 N/A   N/A   N/A   N/A           381,592,377            531,928,200  
      
341,940,795  

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Peningkatan sistem pengawasan 
internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 

jumlah dokumen pengamanan 
informasi yang berklasifikasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

  

            59,839,756   N/A  
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Realisasi Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 

Indikator Outcome/Keluaran 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Persandian Untuk Pengamanan 
Informasi  

Persetase PD yg melaksanakan 
persandian 

 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  
      

111,177,960  

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Penyediaan informasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks persepsi/kepuasan publik 
terhadap penyediaan informasi 
pemda 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

      

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Penguatan kapasitas sumber 
daya pengelolaan informasi 
publik 

Jumlah SDM/pengelola informasi 
dan pengelolaan penunjang 
operasional media informasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

      

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan kualitas layanan 
publik pemerintah 
kabupaten/kota melalui 
pemaanfaatan TIK 

Persentase manajemen 
pemerintahan yang terintegrasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A  
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Realisasi Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 

Indikator Outcome/Keluaran 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Fasilitasi Peningkatan SDM 
Bidang Komunikasi dan 
Informasi 

Persentase  SDM Bidang 
Komunikasi                                
yang dibina 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

  

128,377,000 361,007,332 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Pengembangan Komunikasi, 
Informasi dan Media Massa 

Persentase kegiatan diseminasi 
informasi yang dilaksanakan 

 N/A   N/A   N/A   N/A  2,832,683,074 3,084,813,406 5,789,635,143 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Penyelenggaraan komunikasi 
publik pemerintah daerah 
kabupaten/kota 

Persentase Perangkat Daerah yang 
mengelola informasi publik 
dengan baik 

 N/A   N/A   N/A   N/A        

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Kerjasama Informasi dan Mas 
Media 

Persentase informasi yang 
dikomunikasikan 

 N/A   N/A   N/A   N/A    444,853,390 370,185,711 
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Realisasi Anggaran pada Tahun ke-   

Program/Kegiatan 

Indikator Outcome/Keluaran 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan Efektifitas dan 
Efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten / kota 
melalui pemnafaatan teknologi 
Informasi dan Teknologi (TIK) 

Persentase perangkat daerah 
mendapatkan layanan jaringan 
kmunikasi data yang memadai  

 N/A   N/A   N/A   N/A  

      

 

 

Tujuan Sasaran 

URAIAN Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-   Rata-rata Pertumbuhan 

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluar
an 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realiasai 

  (1) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (22) (23) (24) 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

Ketersediaan 
SDM yang 
menguasai TIK 
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-   Rata-rata Pertumbuhan 

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluar
an 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realiasai 

  (1) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (22) (23) (24) 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

 

Program pengembangan 
data/informasi/statistik 
daerah 

Persentase 
ketersediaan 
data (statistik) 
penunjang 
perencanaan 
pembangunan 

 N/A   N/A   N/A   N/A  
93.09

% 
92.35

% 
98.80

% 
             
444,000,667  

94.75% 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

 Peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

jumlah dokumen 
pengamanan 
informasi yang 
berklasifikasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

  

96.95
% 

  
               
61,725,000  

96.95% 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

 Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi  

Persetase PD yg 
melaksanakan 
persandian 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

  

  
75.26

% 
    

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Penyediaan informasi 
Publik Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Indeks 
persepsi/kepuas
an publik 
terhadap 
penyediaan 
informasi pemda 

 N/A   N/A   N/A   N/A  
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-   Rata-rata Pertumbuhan 

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluar
an 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realiasai 

  (1) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (22) (23) (24) 

  Penguatan kapasitas 
sumber daya pengelolaan 
informasi publik 

Jumlah 
SDM/pengelola 
informasi dan 
pengelolaan 
penunjang 
operasional 
media informasi 

 N/A   N/A   N/A   N/A  

  

        

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan kualitas 
layanan publik pemerintah 
kabupaten/kota melalui 
pemaanfaatan TIK 

Persentase 
manajemen 
pemerintahan 
yang terintegrasi  N/A   N/A   N/A   N/A  

  

        

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Fasilitasi Peningkatan SDM 
Bidang Komunikasi dan 
Informasi 

Persentase  SDM 
Bidang 
Komunikasi                                
yang dibina  N/A   N/A   N/A   N/A  

  

76.91
% 

94.16
% 

             
166,920,000  

76.91% 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa 

Persentase 
kegiatan 
diseminasi 
informasi yang 
dilaksanakan 

 N/A   N/A   N/A   N/A  
86.07

% 
86.33

% 
76.10

% 
          
3,432,123,391  

86.20% 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

 

Penyelenggaraan 
komunikasi publik 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota 

Persentase 
Perangkat 
Daerah yang 
mengelola 
informasi publik 
dengan baik 

 N/A   N/A   N/A   N/A            
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Tujuan Sasaran 

URAIAN Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-   Rata-rata Pertumbuhan 

Program/Kegiatan 
Indikator 

Outcome/Keluar
an 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realiasai 

  (1) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (22) (23) (24) 

 Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Kerjasama Informasi dan 
Mas Media 

Persentase 
informasi yang 
dikomunikasikan 

 N/A   N/A   N/A   N/A    
96.36

% 
97.47

% 
             

461,640,000  
96.36% 

Meningkatkan 
kinerja aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan publik 

Terwujudnya 
e-
Government 
yang 
Terintegrasi 

Peningkatan Efektifitas dan 
Efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten / 
kota melalui pemnafaatan 
teknologi Informasi dan 
Teknologi (TIK) 

Persentase 
perangkat 
daerah 
mendapatkan 
layanan jaringan 
kmunikasi data 
yang memadai  

 N/A   N/A   N/A   N/A  
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

 
3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan DIKSOMINFO 

 
Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD yang 

dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, selama ini adalah :  

Urusan Komunikasi dan Informatika 

1. Relatif tingginya frekuensi gangguan listrik di Komplek Pemda sedangkan 

sarana dan prasarana yang dimiliki Ruang Server belum memadai (Ruang 

Server belum dilengkapi dengan Genset, AC Presisi dan lain-lain) sehingga 

mengganggu layanan jaringan komunikasi data. 

2. Belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK 

yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan TUSI DISKOMINFO 

dalam urusan Komunikasi dan Informatika serta belum adanya 

penambahan Formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK 

3. Minimnya anggararan terkait pelaksanaan tugas dan layanan Disaster 

Recovery Centre, data warehoese, interoperabilitas/integrasi sistem 

informasi, pengelolaan data elektronik, layanan keamanan informasi pada 

sistem elektronik pemerintah. 

4. Belum optimalnya kelembagaan dari seksi Keamanan Informasi 

dikarenakan memiliki singgungan dengan tugas fungsi dengan Seksi 

Persandian. 

5. Belum terbentuknya KIM di setiap kecamatan. 

6. Sulitnya memantau/monitoring issu publik dari beberapa media cetak dan 

media sosial, secara manual.  

10. Terdapatnya kesalahan/ kekurangan alokasi anggaran untuk tim penyusun 

regulasi membuat proses penyusunannya terhambat. 

11. Terdapatnya kegiatan bimtek smart city yang diluar perencanaan awal 

membuat pelaksanaan beberapa sub kegiatan lain terganggu. 
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Urusan Statistik 

1. Minimnya jumlah responden pengguna layanan e-lapor, yang merespon 

kuisioner survey. 

2. Belum optimalnya tindak lanjut dari SKM.. 

3. Belum ada pengelola data statistik sektoral di Perangkat Daerah  

4. Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum memiliki standar dan 

metadata. 

5. Kurangnya SDM yang Ahli dalam melakukan analisa dan desain 

 

Urusan Persandian 

1. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan 

pentingnya keamanan informasi (security awareness). 

2. Sarana dan Prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif 

minim. 

 
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

 

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi dukungan pencapaian visi dan 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.  Hasil telaahan ini akan 

menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan. 

 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Terhadap 

Dukungan Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

 
Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya 

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan 
Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan 
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Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa     

Barat 

3.3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan Urusan 

Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian, secara 

garis besar diuraikan sebagai berikut : 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 

1. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia: Kedaulatan Pangan, Energi, 

Kemaritiman, Pariwisata dan Industri, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, 

Perbatasan. 

2. Program Kerja Kemenkominfo sebagai Leading Sector : 

 Broadband 4D 

Tercapainya penetrasi fixed broadband menjadi 40%-75% rumah tangga 

dengan kecepatan 1 Gbps dan 25% populasi, dan penetrasi internet mobile 

broadband menjadi 75% populasi sebesar 1 Mbps. 

 Efisiensi Industri  

- Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam 

rangka efisiensi industri telekomunikasi. 

- Membangin infrastruktur pasif bersama di 8 kota (yang disupervisi 

pemerintah). 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

1 

Belum optimalnya peran 
TIK dalam mendukung 
pelayanan publik 

Belum optimalnya pengelolaan 
integrasi data statistik dalam 
rangka satu data 

• Kurang siapnya data yang akan 
disampaikan 
• Adanya kendala/ hambatan dalam 
melakukan pembagian data (sharing data) 

Belum memadainya integrasi 
aplikasi penunjang pelayanan 
pemerintah 

• Belum optimalnya regulasi terkait pedoman 
dan kriteria untuk kesamaan format data 
• Rendahnya kesadaran perangkat daerah 
terkait fungsi Kominfo sebagai integrator data 

2 
Belum memadainya 
infrastruktur 
telekomunikasi 

Terdapat beberapa kecamatan 
yang belum terakses jaringan 
internet 

• Adanya kendala geografis dalam 
pemasangan infrastruktur 



 
                                                                                                           

 

 Perubahan Renstra Diskominfo Kab. Bandung 2016-2021   107 
 

- Melakukan percepatan layanan perizinan Machine to Machine, target 

bulan Juni tahun 2015 launching. 

- Menyusun kebijakan/regulasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam 

Negeri) yang mendorong kewajiban vendor untuk mendorong 

kebijakan TKDN alat dan perangkat telekomunikasi 30% (SS) dan 

40% (BS) pada tahun 2017. 

 Cyber Security & Governance 

- Menyiapkan rujukan standarisasi security untuk sektor strategis. 

- Menerapkan sertifikasi system elektronik strategis. 

- Pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif. 

- Pemberian tanda daftar system penyelenggaraan elektronik. 

- Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggaraan Sertifikasi 

Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK). 

 E-Government 

- Menyusun masterplan dan memastikan penetapan Perpres e-government 

sebagai dasar penerapan layanan e-government. 

- Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4 

- Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah. 

 E-Commerce 

- Merumuskan Roadmap e-Commerce Nasional untuk 5-10 tahun ke depan 

- Melakukan pengumpulan data proliferasi e-commerce 

- Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah start up company 

 Digitalisasi 

- Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog 

- Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal switch off 

(2018) 

- Mendorong percepatan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran. 

3. Program Legislasi Nasional : Rancangan Undang-undang  

 RUU Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

- Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan 

seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR. 

- Menyusun UU pelaksanaan turunan. 

 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) 
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Menyusun naskah akademik dengan melibatkan partisipasi publik dan 

seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR. 

 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

(Informasi dan Transaksi Elektronik) 

- Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh 

stakeholder. 

- Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR 

melalui Presiden. 

 

4. Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental.  

 Change Management 

- Launching budaya organisasi Reformasi Birokrasi dan pelayanan 

KOMINFO. 

- Menetapkan Permen tentang Pelayanan Publik di lingkungan 

KemKOMINFO, untuk mendorong ASN KemKOMINFO agar berorientasi 

pelayanan. 

- Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di 

KemKOMINFO. 

- Menyusun system dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan 

dan anggaran. 

- Mempercepat proses perijinan di lingkungan KemKOMINFO. 

- Memastikan indeks PeGI KemKOMINFO sesuai dengan target rata-rata 

nasional. 

 Riset Dampak Sosial dan Ekonomi Implementasi Broadband 

- Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap 

stakeholder. 

- Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga 

kerja dalam menghadapi dampak broadband. 

 Risk Based Internal Audit Program 

- Pengawalan terhadap proses pengadaan. 

- Review atau evaluasi atas pengelolaan PNPB dan perijinan. 

- Audit kinerja atas program utama KemKOMINFO. 

- Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah). 

- Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan. 

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
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Sasaran Strategis RPJMN 2015-2019 

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi 

dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai 

wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan 

pembangunan; 

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang 

merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; 

3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, 

berdayasaing dan aman; 

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi, dan tata 

kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, 

efektif dan efisien.  

 

Urusan Statistik 

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 

2015–2019, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Rencana Strategis yang 

mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data 

statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai 

pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan 

Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif.  

 

V i s i : “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. 

 

M i s i : 

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 

terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;  

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan  

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk 

kemajuan perstatistikan. 

 

Tujuan Strategis di tahun 2019, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;  

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;  
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3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang 

efektif di bidang statistik; dan  

4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel. 

 

Periode Renstra 2015–2019, BPS akan berupaya terus-menerus untuk 

meningkatkan: 

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik);  

2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada 

penggunanya;  

3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; 

dan  

4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. 

 

3.3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat 

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, mengacu pada 

Indikator Kinerja Program RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, untuk setiap 

urusan sebagai berikut :  

 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

Misi 3 : Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan 

perluasan partisipasi publik. 

Tujuan Misi : Terwujudnya pemerintahan yang modern. 

Sasaran Misi : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK. 

 

Strategi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Arah Kebijakan Strategis : 

 Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen 

pemerintahan. 

 Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan 

publik menuju Cyber Province. 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Sasaran Program Pembangunan Daerah : 

 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara elektronik. 
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 Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder 

pembangunan. 

 Meningkatnya indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 

 Meningkatnya jumlah penduduk melek TIK. 

 Meningkatnya konten website Pemerintahan Provinsi mengenai kebijakan 

pemerintah Provinsi Jawa Barat secara lengkap. 

 Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan. 

 Meningkatnya jumlah perijinan lembaga penyiaran. 

 Meningkatnya mutu isi siaran lembaga penyiaran. 

 Meningkatnya kualitas SDM penyiaran. 

 Meningkatnya jumlah masyarakat yang melek media data. 

Indikator Kinerja Program 

(sumber : SPM dan Janji Kampanye Gubernur) 

 Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 

elektronik (%). 

 Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah (% dari 

jumlah layanan informasi). 

 Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (%). 

 Jumlah penduduk melek TIK (orang). 

 Layanan melalui situs website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

(pengunjung). 

 Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo (koneksi). 

 Rasio perijinan lembaga penyiaran (%). 

 Status mutu isi siaran lembaga penyiaran (%). 

 Jumlah peserta pengembangan SDM penyiaran (orang). 

 Jumlah masyarakat peserta sosialisasi melek media penyiaran dan masyarakat 

yang terpapar diseminasi informasi melalui media (orang). 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

1) Komunikasi dan Informatika 

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan komunikasi 

dan informatika dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: 
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Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Bandung, 2019 

a. Ketersediaan sarana/prasarana TIK 

Sarana/prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK) yang tersedia di 

Kabupaten Bandung terdiri dari akses internet, sistem informasi, dan titik hotspot. 

Sejak tahun 2013, seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bandung telah 

dilengkapi dengan akses internet. Dalam rangka mendukung kelancaran 

transformasi data dan informasi pembangunan antar perangkat daerah, 

dikembangkan sistem informasi lokal dalam lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten Bandung. Sejak 2015 sudah ada peningkatan sistem informasi 

setelah sebelumnya selama tahun 2012-2014 mengalami stagnansi jumlah 

sistem informasi yang ada. Pada tahun 2018, jumlah SKPD yang sudah 

mempunyai koneksi internet sebanyak 77 PD dengan mekanisme pengadaan 

internet sebagian dari Diskominfo dan sebagaian besar seperti kecamatan 

dianggarkan pada DPA masing-masing Kecamatan. Sementara itu, di tahun 

2017 terdapat 4 titik hotspot yang di fasilitasi oleh Diskominfo yaitu untuk TBM 

Ciluncat Membaca, TBM Sudut Baca Soreang, TBM Cingcin Membaca dan 

Bidang Perpustakaan Dispusip. Sedangkan aplikasi yang ada di Kabupaten 

Bandung mencapai 113 aplikasi yang berasal dari pembangunan sendiri dan 

aplikasi wajib yang didapatkan dari provinsi dan pusat. Selain itu, perangkat 

daerah yang terhubung dengan jaringan Backbone/ utama (FO) diskominfo pada 

tahun 2018 sebanyak 63 perangkat daerah atau meningkat sebanyak 33 

Perangkat Daerah diantaranya 28 Perangkat Daerah Internal,  Perangkat Daerah 

49 Eksternal (31 Kecamatan, 11 Puskesmas, Dishub, DPUTR, Damkar, Dispora 

(3 titik), dan Bidang PIKP Diskominfo (Radio Kandaga). 

Tabel III.2  Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi Informasi 
Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2018 

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Jumlah SKPD yang 
memiliki akses 
internet 

28 72 72 72 72 74 134 

2. 
Jumlah sistem 
informasi yang ada 

38 38 38 61 71 110 113 

3. 
Jumlah titik hotspot 
yang difasilitasi 
Pemda 

5 5 5 5 4 4 4 

 4. Jumlah PD yang 
terhubung dengan 
baik pada jaringan 
komunikasi data 
PEMKAB Bandung 
(jaringan 
backbone/utama) 

- - - 

- 

28 30 63 
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b. Jumlah informasi publik yang dipublikasikan  

Berdasarkan UU nomor 14 Tahun 2014 mengenai Keterbukaan Informasi Publik 

bahwa tiap badan public harus menyediakan informasi untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat/ public. Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar 408 

informasi publik yang tersebar pada 30 Urusan Pemerintahan ( Data terlampir ). 

2) Statistik 

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait urusan statistik 

dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Ketersediaan dokumen statistik 

Dokumen statistik menjadi salah satu instrumen yang digunakan sebagai bahan 

masukan dalam pelakukan analisis bagi setiap perencanaan hingga evaluasi 

pembangunan daerah. Analisis berbasiskan dokumen statistik tersebut menjadi 

bahan dalam menentukan atau merumuskan kebijakan terkait pembangunan 

daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Ketersediaan dokumen statistik mempermudah pemerintah dalam mendapatkan 

data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/ 

pelaksanaan pembangunan daerah juga sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung 

dalam kurun waktu 2012-2017. 

III.3 Tabel Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung Tahun 2012-
2018 

No Uraian 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan 

Ada 
Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 

Ada Tidak 

Ada 

1. PDRB √  √   √ √  √  √  √   

2. IPM √  √   √ √  √    √  Data di BPS 

3. Suseda  √  √  √  √  √  √  √ Data di BPS 

4. KBDA √   √  √ √  √    √  Data di BPS 

5. Indeks Gini 

Ratio 

 √  √  √  √  √  √  √  

6. Input Output  √  √  √  √  √  √  √  

7. IKM √  √ √  √  √  √  √ √  2018 Data 

Di 

Organisasi 

SETDA 

8. IHK  √  √  √  √  √  √  √  

9. Data Pokok √  √  √   √  √  √  √ Data di 

Bappeda 

s.d tahun 

2014 

Sumber: Bidang Statistik DISKOMINFO Kabupaten Bandung, 2019 
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3.5  PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Berikut kami sampaikan beberapa isu-isu strategis yang menjadi prioritas 

pembangunan : 

III.4 Tabel isu-isu strategis dan prioritas pembangunan  

Isu Strategis Prioritas Pembangunan 

Belum optimalnya pengelolaan integrasi 
data statistik dalam rangka satu data 

• Kesiapan data yang akan 
disampaikan 
• Adanya kendala/ hambatan dalam 
melakukan pembagian data (sharing 
data) 
 

Belum memadainya integrasi aplikasi 
penunjang pelayanan pemerintah 

• Optimalisasi regulasi terkait pedoman 
dan kriteria untuk kesamaan format 
data 
• Kebijakan yang menerangkan bahwa 
Diskominfo, perangkat daerah terkait 
fungsi Kominfo sebagai integrator data 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

  Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 

perubahan terkait urusan-urusan tersebut diatas menjadi urusan yang berada pada 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang merupakan salah satu perangkat 

daerah baru yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati No. 109 tahun 2018 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten 

Bandung. 

Selain perubahan SOTK evaluasi dan review juga dilakukan pada RPJMD yang 

berimbas pada perubahan Renstra yang disusun oleh Perangkat daerah yang ada di 

kabupaten Bandung termasuk Diskominfo. Adapun target kinerja Diskominfo jika 

didasarkan pada perubahan RPJMD maka masuk pada Misi Kelima seperti yang 

tergambarkan pada table dibawah ini: 

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo 

Visi: 
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui 

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, 
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” 

Misi Tujuan Sasaran Strategis Dinas 

Misi Kelima: 
“Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

dan bersih” 

Meningkatkan kinerja 
aparatur dan 

kelembagaan 
penyelenggara 

pelayanan publik 

- Terwujudnya e-Government 
yang Terintegrasi 

- Meningkatnya Ketersediaan 
Data Statistik Sebagai 
Penunjang Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

- Meningkatnya Tata Kelola 
Instansi DISKOMINFO 

Hasil review pada IKU dan Perjanjian Kinerja Diskominfo maka terdapat 

beberapa perubahan dimana indikator yang bersifat ouput diganti oleh indikator 

dengan level outcomes (hasil). Adapun perbandingan antara Indikator Kinerja 

Utama (IKU) awal dengan hasil review dapat ialah seperti tersaji pada Tabel IV.2 

dibawah ini: 

Awal/ Sebelum Reviu Hasil Reviu 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

a. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Urusan Komunikasi dan Informatika 

1. Meningkatkan 
efisiensi 
pelayanan 
administrasi 

- Jumlah aplikasi 
penunjang 
pelaksanaan e-

Terwujudnya e-
Government yang 

Terintegrasi 

- Persentase aplikasi 
pemerintahan yang 
Terintegrasi dengan 
aplikasi Dashboard 
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Awal/ Sebelum Reviu Hasil Reviu 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

government 
(Aplikasi) 

Kabupaten Bandung 
(%) 

- Terbitnya Peraturan 
Bupati tentang 
Pejabat Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi 
(Dokumen) 

- Nilai Indeks persepsi/ 
kepuasan publik 
terhadap penyediaan 
informasi 
pemerintahan daerah 
(point) 

- Terbitnya Peraturan 
Bupati tentang 
Pengelola 
Dokumentasi dan 
informasi (Dokumen) 

- Persentase 
Perangkat Daerah 
yang mengelola 
informasi publik 
dengan baik (%) 

  - Jumlah Paket 
Dokumen 
Pengembangan 
Radio Kandaga 
(Dokumen) 

2. Meningkatkan 
pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
(TIK) 

- Meningkatnya 
pemanfaatan TIK 
dilingkungan 
Kabupaten Bandung 
(Jumlah PD yang 
terhubung dengan 
Jaringan Komunikasi 
Data Pemerintah 
Kabupaten Bandung 
(PD) 

- Jumlah Aplikasi 
penunjang 
pelaksanaan e-
government yang 
dimanfaatkan dalam 
pelaksanaan 
kegiatan/ penunjang 
kinerja aparatur 
(Aplikasi) 

b. Urusan Statistik dan Persandian b. Urusan Statistik dan Persandian 

1. Meningkatkan 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

- Jumlah Dokumen 
Kestatistikan 
penunjang capaian 
kinerja Kabupaten 
Bandung (dokumen) 

- Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

- Jumlah Dokumen 
Kestatistikan 
Penunjang Capaian 
Kinerja Kabupaten 
Bandung (dokumen) 

 c. Urusan Pemerintahan 

  - Meningkatnya 
Tata Kelola 

- Nilai AKIP internal 
(nilai) 
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Awal/ Sebelum Reviu Hasil Reviu 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Instansi 
DISKOMINFO 

- Nilai Rata-rata SKP 
(point) 

- Prosentase Aset 
dalam Kondisi baik 
(%) 

 

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo pada 

table IV.3:  
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Tabel IV.3 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo 

NO Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kondisi 

Awal 
Target 

Kondisi 
Akhir 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) - (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Meningkatkan 
kinerja 
aparatur dan 
kelembagaan 
penyelenggara 
pelayanan 
publik 

Terwujudnya 
e-Government 
yang 
Terintegrasi 

- Persentase 
aplikasi 
pemerintahan 
yang Terintegrasi 
dengan 
Dashboard 
Kabupaten 
Bandung(%) 

0 % 10% 
(Aplikasi 

Keuangan) 

40% 
(+Aplikasi 

Kepegawaian, 
Kependudu-

kan, Desa) 

60% 
(+Aplikasi 

Monev,Kemis-
kinan) 

80% 
(+Aplikasi 

Pendidikan, 
Kesehatan) 

100 % (+ 
Aplikasi 
Infrastruktur, 
Ekonomi) 

 - Nilai Indeks 
persepsi/ 
kepuasan publik 
terhadap 
penyediaan 
informasi 
pemerintahan 
daerah (point) 

76 
 

76 
 

76,3 
 

76,3 
 

76,6 
 

76,60 

 - Persentase 
Perangkat Daerah 
yang mengelola 
informasi publik 
dengan baik (%) 

17,33  
 

80  
 

100  
 

100  
 

100  
 

 
100 
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NO Tujuan 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Kondisi 

Awal 
Target 

Kondisi 
Akhir 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) - (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Meningkatnya 
Ketersediaan 
Data Statistik 
Sebagai 
Penunjang 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

- Jumlah Dokumen 
Kestatistikan 
Penunjang 
Capaian Kinerja 
Kabupaten 
Bandung 
(dokumen) 

1 1 1 2 2 2 

 Meningkatnya 
Tata Kelola 
Instansi 
DISKOMINFO 

- Nilai AKIP internal 
(nilai) 

- 66 68 70 72 72 

 - Nilai Rata-rata 
SKP (point) 

- 84 86 88 89 90 

 - Persentase Aset 
dalam Kondisi 
baik (%) 

- 95 95 95 95 95 
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BAB V 

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
 

Visi :  
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan 
Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan 
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih 

 
Tabel V. 1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
 

Arah Kebijakan Strategi 

1. Peningkatan ketersediaan data dan 
informasi statistik yang berkualitas  

 

 Meningkatkan publikasi survei yang 
mencantumkan ukuran kualitas;  

 Meningkatkan sarana dan prasarana untuk 
pengumpulan serta pengolahan data dan 
informasi statistic; 

 Meningkatkan kualitas metodologi survei dan 
sensus sesuai. 

2. Peningkatan response rate 
 
 Meningkatkan komunikasi dengan penyedia 

data; 
 Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.  

 

3. Memastikan pengendalian mutu melalui 
peningkatan kualitas penyelenggaraan 
kegiatan statistik  

 

 Meningkatkan kualitas pengembangan dan 
analisis statistik; 

 Mempublikasikan quality gate pada masing-
masing tahapan kegiatan statistik.  

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
penyebaran data dan informasi statistik 
kepada masyarakat  

 

 Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan 
statistik; 

 Meningkatkan Customer Relationship 
Management; 

 Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.  

5. Peningkatan kemudahan dan kecepatan 
akses terhadap data dan informasi statistik 
BPS  

 

 Meningkatkan kualitas website BPS dan 
atau PST didukung oleh TIK dan 
infrastruktur yang memadai;  

 Mengoptimalkan sistem informasi statistik 
dalam mendukung kualitas diseminasi 
data informasi statistik.  

6. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS 
secara akuntabel dalam mendukung 
pelayanan prima hasil kegiatan statistik  
 
 

 Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana 
dan prasarana BPS yang mendukung 
pelayanan prima hasil kegiatan statistik; 

 Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan 
sarana dan prasarana BPS dalam rangka 
meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan 
statistik. 

7. Penciptaan iklim yang kondusif untuk 
koordinasi dan kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN  

 

 Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L 
maupun swasta dalam memberikan meta data 
kepada BPS; 

 Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan 
statistik di K/L maupun swasta.  

8. Penguatan fungsi yang menangani 
penyebarluasan informasi, advokasi dan 
sosialisasi berbagai regulasi terkait dan 
kegiatan statistik  

 Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, 
advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi 
terkait; 
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Arah Kebijakan Strategi 

  Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang 
kegiatan statisitk BPS.  

9. Penciptaan iklim yang kondusif untuk 
pembinaan dalam penyelenggaraan SSN  

 

 Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L 
maupun swasta dalam memberikan meta data 
kepada BPS;  

 Mengoptimalkan pembinaan untuk 
pemberdayaan insan statistik di K/L maupun 
swasta.  

10. Penguatan fungsi yang terkait dengan 
sistem manajemen SDM aparatur, 
pengawasan, akuntabilitas kinerja; 
 

 Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan 
sistem manajemen SDM aparatur yang 
terintegrasi dan komprehensif; 

 Mengoptimalkan pengembangan kompetensi 
SDM aparatur, termasuk Meningkatkan 
kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik 
dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana 
BPS yang mendukung pelayanan prima hasil 
kegiatan statistik;  

 Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan 
statistik (tenaga statistisi dan pranata 
komputer) yang baru.  

11. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan 
reformasi birokrasi BPS khususnya yang 
terkait dengan sistem manajemen SDM 

aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 

 Mengoptimalkan pengawasan penggunaan 
anggaran dalam rangka meminimalkan 
penyimpangan penggunaan anggaran. 

 Meningkatkan kualitas pengawasan dan 
akuntabilitas kinerja aparatur BPS.  

 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penggunaan anggaran dan pelaksanaan 
kegiatan. 

 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik 
 
 Meningkatkan kualitas layanan publik 

pemerintah kabupaten bandung melalui 
pemanfaatan TIK 

 Memfasilitasi peningkatan SDM di bidang 
komunikasi dan informasi 

 Mengembangkan komunikasi, informasi dan 
media massa 

 Merencanakan dan mengembangkan 
kebijakan komunkasi dan informasi  

 Melayani keamanan informasi e-Govt 
(pemerintah daerah) 
 

 Pemerataan, pemenuhan, dan peningkatan 
pelayanan sarana dan prasarana 

 

 Membangun dan mengembangkan aplikasi 
pemerintahan dan public 

 Menyelenggarakan ekosistem TIK dan 
kerjasama smart province 

 Menyiapkan layanan infrastruktur dasar data 
center, disaster recovery center,  dan TIK 

 Menyediakan layanan akses internet dan 
intranet pemerintah daerah kabupaten 
Bandung 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN  

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan 

Kebijakan, maupun Program Perangkat Daerah yang menangani Urusan 

Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan 

Visi dan Misi Kepala Daerah.   

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 

2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 
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             BAB VII 

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

 

 Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kabupaten Bandung telah ditetapkan sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, sesuai dengan 

urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dapat dilihat 

pada tabel 7.1 dibawah ini : 
 

Tabel VII.1 

Indikator Kinerja Diskominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

NO Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

Target 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir 
Periode 
RPJMD 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) - (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 - Persentase aplikasi 

pemerintahan yang 
Terintegrasi dengan 
Dashboard Kabupaten 
Bandung(%) 

0 % 10% 

(Aplikasi 
Keuangan) 

40% (+Aplikasi 

Kepegawaian, 
Kependudu-

kan, Desa) 

60% 

(+Aplikasi 
Monev,Kemis-

kinan) 

80% 

(+Aplikasi 
Pendidikan, 
Kesehatan) 

100 % (+ 

Aplikasi 
Infrastruktur, 
Ekonomi) 

 - Nilai Indeks persepsi/ 
kepuasan publik 
terhadap penyediaan 
informasi pemerintahan 
daerah (point) 

76 
 

76 
 

76,3 
 

76,3 
 

76,6 
 

76,60 

 - Persentase Perangkat 
Daerah yang mengelola 
informasi publik dengan 
baik (%) 

17,33  
 

80  
 

100  
 

100  
 

100  
 

 
100 

 - Jumlah Dokumen 
Kestatistikan Penunjang 
Capaian Kinerja 
Kabupaten Bandung 
(dokumen) 

1 1 1 2 2 2 

 - Nilai AKIP internal (nilai) - 66 68 70 72 72 

 - Nilai Rata-rata SKP 

(point) 
- 84 86 88 89 90 

 - Persentase Aset dalam 
Kondisi baik (%) 

- 95 95 95 95 95 
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BAB VIII  

PENUTUP 

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung yang 

kemudian disebut Diskominfo merupakan Perangkat Daerah yang dalam 

pelaksanan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan 

evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat 

menunjukan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa 

keberdaan Diskominfo Kabupaten Bandung merupakan asset yang berharga 

bagi terlaksananya otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih.  

Dengan telah tersusunnya dokumen Revisi Renstra ini, maka Diskominfo 

Kabupaten Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM di 

bidang Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian karena Diskominfo 

Kabupaten Bandung merupakan pintu gerbang informasi Pemerintah Kabupaten 

Bandung dengan senantiasa menyediakan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat baik skala lokal, regional dan nasional juga sebagai Perangkat 

Daerah yang menjalin komunikasi timbal balik yang seimbang, aspiratif, dan 

efektif sesuai dengan paradigm yang berkembang saat ini. 

Selain itu Diskominfo Kabupaten Bandung, diharapkan dapat menjadi 

garda utama dalam pencapaian Kabupaten Bandung yang maju, mandiri 

berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi 

pembangunan pedesaan yang berlandaskan religious, kultural, dan berwawasan 

lingkungan. 

Adanya dokumen revisi Renstra Diskominfo Kabupaten Bandung ini 

diharapkan dapat memacu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Bandung sehingga terciptanya hasil kerja yang optimal 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 



 
                                                                                                           

 

   
 

 


