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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam adalah  dokumen perencanaan tahunan OPD yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 

selama 1 (satu) tahun. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai 

OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi 

dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui 

program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota 

Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020. 

Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur 

dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada 

tahun sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada 

tahun 2020. 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, daerah wajib menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun 

waktu 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan 

Rencana Kerja untuk perencanaan pembangunan tahunan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peranturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD 

Kota sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka Ekonomi 

Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja 
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dan Pendanaan serta Prakiraan Maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu Indikatif, 

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Demikian halnya 

dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada 

RKPD Kota Batam. Penetapan program prioritas berorientasi 

pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian 

keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga 

pembangunan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kota Batam 

dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. 

Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan 

RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk 

mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2020 diantaranya 

melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. 

Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang 

diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang 

tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD 

terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan 

Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah 

Kota Batam.  

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD selain guna mencapai 

tujuan dan sasaran OPD juga diharapkan dapat mewujudkan 

cita-cita OPD yakni VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam agar “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi dan 

Mudah Diakses Masyarakat” . 

 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
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3. Undang0undang nomro 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-

undnag nomor 12 tahun 2008; 

5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) Nasional; 

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana 

Pembangunan; 

9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015–2019; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan 

RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan 

RKPD; 

13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Batam Tahun 2016-2021 

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 
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16. Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

RKPD Kota Batam Tahun 2020 

17. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-

1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan 

Renstra OPD.  

1.3. Ketetuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi  dan 

Informatika Kabupaten/Kota SPM adalah ketentuan tentang 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 

pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, 

pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar 

dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. SPM Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam berakhir pada 2015 

lalu. Hingga saat ini belum ada SPM yang baru. 

 

1.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat. Maka disusunlah laporan yang menyajikan 

berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Batam. 

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK 

yang berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, 

yakni: 

a. Web Site milik pemerintah daerah, dengan rumus Ada / 

tidaknya website pemerintahan; 

b. Pameran/expo, dengan rumus jumlah pameran/expo per 

tahun; 
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c. Sistem informasi manajemen pemda, dengan rumus jumlah 

sistim informasi manajemen pemda yang telah dibuat oleh 

pemerintah; 

d. Buku “Kab/Kota dalam angka”, dengan rumus ada atau 

tidak buku Kab/Kota dalam angka 

1.5. Hubungan Antar Dokumen 

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2020 dan Revisi 

RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga 

sebagai langkah pencapaian Visi Kota Batam. 

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2020 digunakan 

sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional 

maupun Daerah (Propinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional tahun 2015-2019 diharapkan RKPD Kota Batam 

Tahun 2019 akan berperan sebagai tahapan pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 

Tahun 2015-2019. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  

Kota Batam dan Rancangan Revisi Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD)  Kota Batam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Batam ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 yang saat ini sedang tahap 

penyusunan Revisi RPJMD, maksud dari penyusunan RPJMD 

ini adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala 

Daerah selama lima tahun, sehingga dapat memberikan arah 

bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan 

pembangunan Daerah. Dalam RPJMD juga dijelaskan tentang 

tujuan penyusunan RPJMD antara lain untuk memberikan 
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arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana 

pembangunan daerah. Tujuan ini yang menjadi penjabaran 

dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 agar terwujud 

sinergitas, pembangunan terpadu dan berkesinambungan. 

3. Renja OPD 

Renja SKPD adalah dokumen perencanan OPD untuk 

periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan 

partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD merupakan 

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan 

menjasi dokumen Renja OPD yang definitif. Prinsip-prinsip di 

dalam penyusunan Rancangan Renja OPD adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengacu pada Revisi Rencana Strategis (renstra) 2017-2021 

OPD yang digunakan sebagai acuan perumusan program 

kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja 

OPD tahun 2019, sesuai dengan Rancangan Revisi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019; 

b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan 

kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya 

sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD 

tahun-tahun sebelumnya; 

c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada tahun 

sebelumnya, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, 

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan 

maju dalam rancangan Renja OPD, serta dapat menjawab 

berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi OPD; 

d. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang 

Kecamatan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan 

perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD, 

mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan 
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program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal 

RKPD. 

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal 

penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan 

Propinsi maupun Pusat. Hal ini merupakan perwujudan 

keterpaduan dana kesatuan perencanaan pembangunan secara 

nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta 

dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. 

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat 

saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan 

Pembangunan Nasional yang mencakup semua bidang 

kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi 

kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah haruslah 

disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah 

(RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. 

Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada 

kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta target 

pembangunan diberbagaiaspek dan wilayah. Pada gilirannya 

dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien 

dan bermanfaat secara maksimal disetiap wilayah 

pembangunan. 

 

1.6. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud  

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam 2020 disusun dengan maksud 

untuk :  

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam 

khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului 

dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta 

penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara 
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(PPAS) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam Tahun Anggaran 2020; 

2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika  Tahun 2020. 

b. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2020 adalah 

untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program 

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

dengan mempertimbangkan data yang telah diinventarisir, 

permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga menciptakan 

efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kota 

Batam. 

 

1.7. Sistematika Dokumen Renja 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam tahun 2020, yang mengimplementasikan 

perencanaan pembangunan jangka menengah dan 

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana 

Kerja (Renja), Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan 

Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja. 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2018 

Memuat hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja 

sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, Analisis Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan 

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Review Terhadap 

Rencana Awal RKPD. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

Bab ini berisi tentang arah kebijakan dan mengemukan telaah 

terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana 

Kerja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai sasaran OPD. 
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH  

Bab ini mengemukakan indikator kinerja dan kelompok sasaran 

yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, dana indikatif 

beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu 

indikatif yang disajikan dengan tabel 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan rangkuman isi dari Renja dan dan pointer 

harapan-harapan yang berkenaan dengan disusunnya dokumen 

Renja tahun 2020 ini. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN 2018 

 

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil 

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja 

Kegiatan (PKK), Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi dari kedua 

pengukuran tersebut sebagai berikut : 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2018 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Berdasarkan penetapan kinerja / rencana kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 terdapat 2 

(dua) sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

yang hasil evaluasi pelaksanaannya disajikan dalam tabel 

berikut :  

 

No 
Sasaran Srategis 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Anggaran 2018 

Target Realsasi % 

1  2 4 5 6 

1 Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik 
yang baik 
berbasis TIK 

Persentase 
Integrasi 
Layanan 
Publik dan 
Kepemerintah
an 

52% 

Layanan 
administrasi 

pemerintahan 
dan layanan 
publik yang 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi 

(administrasi 
pemerintahan : 
penganggaran, 

keuangan, 
pengadaan 
barang dan 

jasa, 
kepegawaian, 

pelaporan, 
perencanaan, 
aset. Layanan 

publik : 
sispadu/ptsp/ap
ok kecamatan 

lubuk baja 
(pekerjaan dan 

usaha, 
lingkungan 

32.5% 

Layanan 
administrasi 

pemerintahan 
dan layanan 
publik yang 

memanfaatkan 
teknologi 

informasi (5 
aplikasi yang 

dikembangkan 
Apekesah, 

APOK, 
ePlanning-
eBudgeting, 

PTSP Online, 
SIKESDA; 5 
aplikasi yang 

dibangun 
eOffice, 

eSignature, 
website 

batam.go.id, 
website CCTV, 

website OPD; 

100 
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hidup, 
pariwisata, 

kependudukan); 
komunikasi dan 

informatika 
(apekesah dan 

PPID); 
pendidikan, 
Kesehatan,   

Ketenagakerjaa
n (IMTA) ) 

2 
 Persentase 

Perangkat 
Daerah yang 
menggunakan 
sandi dalam 
komunikasi 
Perangkat 
Daerah 

5% 

(dilaksanakan 
pada aspek 

SDM, 
pemahaman 
aparatur di 
lingkungan 

Pemko terhadap 
informasi 

berklasifikasi) 

 

5% 

5% 
(dilaksanakan 
pada aspek 

SDM, 
pemahaman 

informasi 
berklasifikasi 
terhadap 121 
aparatur di 
lingkungan 

Pemko Batam 

100 

3  Nilai 
Keterbukaan 
Informasi bagi 
Badan Publik 
Level 
Kabupaten  
/Kota 

88.6 

(Hasil Penilaian 
KPID Propinsi 
sesuai UU No. 

14/2008 ttg 
Keterbukaan 

Informasi 
Publik); 

Layanan PPID, 
Tindalanjut 

Aduan 
Elektronik, 

Tindaklanjut 
Aduan Call 
Center 112, 
Rata-rata 
kunjungan 

website resmi 
pemerintah kota 
Batam, survey 

kepuasan 
masyarakat 

terhadap 
layanan 

informasi secara 
online) 

88.6 

(Hasil Penilaian 
KPID Propinsi 
sesuai UU No. 

14/2008 ttg 
Keterbukaan 

Informasi 
Publik); 

Layanan PPID, 
Tindalanjut 

Aduan 
Elektronik, 

Tindaklanjut 
Aduan Call 
Center 112, 
Rata-rata 
kunjungan 

website resmi 
pemerintah kota 
Batam, survey 

kepuasan 
masyarakat 

terhadap 
layanan 

informasi secara 
online) 

100 

4  Persentase 
Pemenuhan 
Data Statistik 
Sektoral 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

13%  

(pengumpulan 
data sekunder, 

pengolahan 
data dan cetak 

buku hasil 
survey 

pelaksanaan 
tahun 2017) 

13% 

(pengumpulan 
data sekunder, 

pengolahan 
data dan cetak 

buku hasil 
survey 

pelaksanaan 
tahun 2017) 

100 

  



12 

 

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang baik berbasis TIK terdiri dari 2 (dua) 

indikator kinerja yaitu : 

Indikator 1.1 Persentase Integrasi Layanan Publik dan 

Kepemerintahan, dilaksanakan dengan program prioritas 

pembangunan yaitu Program Peningkatan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan 

utama yakni :  

1. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sistim Informasi Pelayanan Publik dan Sistim Informasi 

Manajemen Pemerintah yang Terintegrasi Ke Pusat Data, 

dengan output kegiatan Integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, melalui belanja gaji tenaga ahli TIK 

sebanyak 19 tenaga ahli yang untuk membangun 5 

aplikasi (E-Office, E-Signature, website batam.go.id, 

website CCTV, website OPD), mengembangkan 5 aplikasi 

(Apekesah, APOK, E-Government/E-Planning/E-

Budgeting, PTSP Online, SIKESDA) dan mengelola 21 

aplikasi serta 2945  layanan sms gateway. 

2. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 

Infrastruktur Jaringan Komunikasi, dengan output kegiatan 

layanan interkoneksi intranet dan internet antar Kantor 

Walikota – Gedung Bersama – Gedung Nong Isa (33 Titik 

Lokasi) selama 12 bulan, layanan internet publik (taman 

internet gratis) bagi masyarakat di 19 lokasi yang berada 

di perkotaan dan 2 lokasi di kepulauan (Kel. Pulau Buluh 

dan Kel. Rempang Cate) selama 12 bulan, Pengadaan 

sertifikat SLL, Lisensi apple store developer dan google 

play developer, mengadakan HDD storage server LPSE 1 

unit, server UCS 240 M4x1 /tb hdd 1 unit, smart UPS 

online surt10000XLI-Hitam 1 unit, core router 1 unit, 

switch router 1 unit, router indoor 3 unit, RAM server 8 

GB 1 unit, Modem SMS Gateway 1 Unit. Hasil dari output 

dalam kegiatan tersebut untuk mengukur kualitas 

manajemen jaringan di pemerintah Kota Batam, 

mendukung terlaksananya penerapan aplikasi yang 
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terintegrasi serta berujung pada penerapan manajemen 

tata kelola e-Government di Kota Batam.  

 

Indikator 1.2 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan 

sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dilaksanakan 

dengan Program Keamanan Data dan Informasi dalam bentuk 

kegiatan sosialisasi terhadap 121 ASN dari 38 OPD tentang 

kesadaran keamanan informasi. Hasil dari output kegiatan ini 

untuk menambah pengetahuan ASN mengenai persandian atau 

informasi yang berklasifikasi di Pemerintah Kota Batam. 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi 

yang aktual dan faktual terdiri dari 2 (dua) kantor indikator 

kinerja yaitu : 

Indikator 2.1 Nilai Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik 

Level Kabupaten /Kota dicapai dengan Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang didukung oleh 3 

(tiga) kegiatan yakni :  

1. Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 

dengan output melaksanakan publikasi di berbagai media 

yakni: dialog interaktif di media elektronik/radio sebanyak 

3 Kali, publikasi media cetak 5 Kali, media luar ruangan 4 

Kali, cetak brosur 12 Rim, cetak leaflet 250 Lembar, cetak 

stiker 200 Lembar. Hasil dari output kegiatan ini adalah 

meningkatnya kualitas penyampaian informasi tentang 

penyelenggaraan pembangunan daerah kepada masyarakat 

melalui diseminasi informasi public 

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan 

Informatika dengan capaian indikator kinerja meningkatnya 

mutu layanan informasi terhadap masyarakat melalui 

Penyusunan Standarisasi dan Juknis / SOP TIK Pemko 

Batam yang menjadi acauan/pedoman pembangunan dan 

pengembangan TIK di Pemko Batam. Paket Pekerjaan Jasa 

Konsultan Penyusunan Standarisasi dan Juknis/SOP TIK 

Pemko sebesar Rp100.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan 

sehingga capaian realisasi hanya mencapai 50% oleh 
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karena adanya peraturan Perpres 95 Tahun 2018 tentang 

SPBE yang ditetapkan pada Oktober 2018 yang 

menyatakan bahwa : 

• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun 

dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional 

dan RPJMD dalam jangka waktu 5 tahun; 

• Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun 

dengan berpedoman pada peta rencana SPBE 

Nasional, arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, 

RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah 

dalam jangka waktu 5 tahun; 

• Berdasarkan hal diatas maka Paket Pekerjaan 

Juknis/SOP TIK ditunda sampai ada 

acuan/pedoman yang sudah diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat seperti yang dikatakan oleh 

aturan tersebut. 

Sedangkan untuk paket pekerjaan Layanan infrastruktur 

TIK terdiri dari pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 

750M di jalur Kantor Walikota sampai Masjid Agung dan 

Traffic Light Masjid Raya guna efisiensi penganggaran 

langganan sewa link CCTV dengan memanfaatkan jalur FO 

yang telah dibangun di TA. 2019. 

3. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di 

Kota Batam dengan capaian indikator kinerja; 

meningkatnya kualitas layanan informasi keamanan 

melalui pengelolaan CCTV di Kota Batam melalui  layanan 

CCTV online 24 jam per hari di 20 titik rawan kecelakaan 

dan kejahatan dianggarkan sewa link 17 titik lokasi selama 

12 bulan, langganan listrik di 19 titik tiang CCTV dan 

pantauan rekaman kejadian oleh 8 operator CCTV yang 

dibagi menjadi 4 tim dengan sistem kerja shift. Capaian 

realisasi anggaran kegiatan ini sebesar 75,08% oleh karena 

adanya tunda bayar untuk pembayaran sisa paket 

pekerjaan sewa link; 
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Indikator 2.2 Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral 

Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 

Program Penyediaan Data dan Peningkatan Data 

Pembangunan Daerah, melaksanakan kegiatan Pengelolaan 

Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, 

Hukum dan HAM dengan capaian indikator kinerja yaitu : 

Persentase pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan 

daerah melalui pengelolaan data tahun 2018 dari hasil survei 

yang dilaksanakan tahun 2017, menjadi data dan informasi 

statistik sektoral untuk kelengkapan data pada Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) tersedianya 10 data statistik 

sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dalam 

buku Batam Kota Cerdas Unik dan Menarik (30 Buku). 

Kajian Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian 

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan 

yang seharusnyanya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, 

dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja 

tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD dan 

selanjutnya disajikan dalam tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi 

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian 

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Batam. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Untuk melihat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Batam, berdasarkan indikator yang telah 

ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2016-2021, 

disajikan analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kota Batam 

dalam Tabel T-C. 30 berikut :  
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Sampai dengan tahun 2018 untuk mendukung aktifitas 

informasi dan komunikasi di Batam, Pemerintah Kota Batam 

melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan 

akses internet dan intranet serta melakukan pemeliharaan 

jaringan internet untuk 45 titik lokasi dari 25 OPD yang 

diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Jaringan internet dan intranet Pemko Batam Tahun 

2015–2018. 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 

1 Internet 10 OPD 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu;  

Dinas Pertanahan;  

Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan;  

Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan; 

 

Sekretaris Daerah;  

Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia;  

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah; dan  

Bagian Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

Badan Perencanaan 

dan Penelitian 

Pengembangan 

Pembangunan 

Daerah;  

Inspektorat 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika;  

22 OPD 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu;  

Dinas Pertanahan;  

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan;  

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan; 

 

Sekretaris Daerah;  

Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia;  

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah; dan  

Bagian 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

Badan 

Perencanaan dan 

Penelitian 

Pengembangan 

Pembangunan 

Daerah;  

Inspektorat 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika;  

Kecamatan Batam 

kota 

Kecamatan Lubuk 

25 OPD  

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana;  

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu;  

Dinas Pertanahan;  

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan;  

Badan 

Kesbangpol 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan; 

 

Sekretaris Daerah;  

Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia;  

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah; dan  

Bagian 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

Badan 

25 OPD  

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana;  

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu;  

Dinas Pertanahan;  

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan;  

Badan 

Kesbangpol 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan; 

 

Sekretaris Daerah;  

Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia;  

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah; dan  

Bagian 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

Badan 
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Baja 

Kecamatan 

Sagulung 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Batu 

Aji 

Kecamatan Batu 

Ampar 

Kecamatan 

Bengkong 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Sei 

Beduk 

Kecamatan 

Belakang Padang 

Kecamatan 

Bulang 

Kecamatan 

Galang) 

Perencanaan dan 

Penelitian 

Pengembangan 

Pembangunan 

Daerah;  

Inspektorat 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika;  

Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata, 

Kecamatan Batam 

kota 

Kecamatan Lubuk 

Baja 

Kecamatan 

Sagulung 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Batu 

Aji 

Kecamatan Batu 

Ampar 

Kecamatan 

Bengkong 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Sei 

Beduk 

Kecamatan 

Belakang Padang 

Kecamatan 

Bulang 

Kecamatan 

Galang 

Perencanaan dan 

Penelitian 

Pengembangan 

Pembangunan 

Daerah;  

Inspektorat 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika;  

Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata, 

Kecamatan Batam 

kota 

Kecamatan Lubuk 

Baja 

Kecamatan 

Sagulung 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Batu 

Aji 

Kecamatan Batu 

Ampar 

Kecamatan 

Bengkong 

Kecamatan 

Sekupang 

Kecamatan Sei 

Beduk 

Kecamatan 

Belakang Padang 

Kecamatan 

Bulang 

Kecamatan 

Galang 

2 Intranet 10 OPD 22 OPD 25 OPD 25 OPD 

Sumber Bidang PE 

Selain itu, Pemerintah Kota Batam Memiliki Situs resmi yang 

dapat diakses pada alamat batam.go.id. Selain halaman utama, 

juga terdapat 66 sub domain yang dipergunakan oleh beberapa 

aplikasi yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan 

fungsi masing-masing.  

Tabel 2. Website Milik Pemerintah Kota Batam Tahun 2015 – 

2018  

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 

1 Website Pemerintah Batam batam.go.id Ada Ada Ada Ada 

2 Sub domain 155 185 213 137 

Sumber Bidang PE 
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Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang 

efektif dan efisien, Pemerintah Kota Batam membangun aplikasi 

layanan publik berbasis TIK yang tersebar di OPD Pemerintah 

Kota Batam. Jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang 

dibangun dan dikembangkan pada tahun 2018 berjumlah 137 

aplikasi, Rencana Kerja OPD Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam membangun 3 (Tiga) aplikasi layanan 

publik dan 134 aplikasi layanan pemerintahan, hingga di tahun 

2018 jumlah  aplikasi layanan publik yang telah dibangun dan 

dikembangkan menjadi 137  dari total 97 pelayanan publik yang 

ada berdasarkan Perwako No. 44/2013 tentang Pelimpahan 

sebagai wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam kepada 

Camat dan Perwako No. 55/2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Perkembangan 

jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3. Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam tahun 

2015-2018  

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 

1 Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK _ 5 54 137 

2 Jumlah Layanan Publik 21 21 97 137 

3 Persentase Layanan Publik Berbasis TIK 0 24 56 100 

Sumber Bidang PE 

Layanan Publik berbasis TIK di atas dikembangkan ke arah 

berbasis web dengan maksud mempermudah masyarakat dalam 

mengakses dan menggunakan pelayanan publik berbasis TIK 

yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Batam. Pada tahun 

2017  jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota 

Batam sebanyak 2.798 orang atau sebesar 100% dari 2.798 

pengguna aplikasi pelayanan publik berbasis TIK. Pada tahun 

2018 pengguna layanan publik berbasis web menjadi 8.722 

seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Presentase pengguna Layanan Publik Berbasis 

TIK melalui web di Kota Batam Tahun 2016-2018 
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NO  URAIAN  2016 2017 2018 

1 Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK 2.215 2.798 8.722 

2 Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web 2.215 2.798 8.722 

3 Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui 

Web 

100 100 100 

Sumber Bidang PE 

 

Updating data maupun informasi pada Website resmi 

Pemerintah Kota Batam domain batam.go.id merupakan salah 

satu implementasi dari keterbukaan informasi publik, 

pemerintah Kota Batam menjalin komunikasi dengan warga 

melalui website resmi milik Pemerintah Kota Batam yaitu 

www.batam.go.id. Dalam website tersebut warga Batam dapat 

melakukan berbagai macam aktifitas seperti memperoleh 

informasi tentang pembangunan dan kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, menyalurkan aspirasi 

berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan 

untuk tahun berikutnya. Jumlah Kunjungan rata-rata per bulan 

ke website pada tahun 2017 sebanyak 342.960 kunjungan dan 

menjadi 187.122 kunjungan pada tahun 2018 seperti pada tabel 

berikut:  

Tabel 5. Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs 

Pemerintah Kota Batam Tahun 2015-2018 

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 

1 Rata-rata kunjungan 

website per bulan 

438.373 301.402 342.960 187.122 

Sumber Bidang KIP 

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen 

strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula 

statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. 

Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan 

perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu 

bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa 

waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan 

kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan 

program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan 
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yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari 

perencanaan pembangunan. 

Sebagaimana dengan bertambahnya urusan yang 

diemban Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 

melaksanakan penyediaan data statistik sektoral di Pemerintah 

Kota Batam dan IKK yang berkaitan dengan urusan komunikasi 

dan informatika yaitu adanya buku kab/kota dalam angka, 

maka Dinas Komunikasi dan Informatika di  tahun 2017 telah 

melakukan pengumpulan data statistik sektoral melalui survey 

terhadap 5 jenis data dari 31 jenis data satistik sektoral. Jenis 

data yang tersedia melalui survey terealisasi 2 sektor yaitu 

sektor sosial dan sektor ekonomi. Sektor sosial yaitu Pendidikan 

(paud, SD, SLTP, SLTA, PKBM), Kependudukan (kependudukan 

12 kecamatan), dan sektor ekonomi yaitu restauran (hotel, 

restaurant), Perikanan (budidaya ikan, nelayan), Industri 

(kuliner, material, shipyard, garmen, depot air, advertising, 

furniture, otomotif, jamu dan obat), sedangkan pencetakan 

terhadap dokumen hasil survey tidak dapat teralisasi oleh 

karena adanya rasionalisasi anggaran. Pada tahun 2018 data 

yang dikumpulkan adalah 5 (lima) jenis data dari sektor sosial 

yaitu Pendidikan, Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, 

dan Kesejahteraan Sosial. Diharapkan data tersebut menjadi 

referensi dan tolok ukur dalam melaksanakan perencanaan 

pembangunan daerah di tahun 2020, sebagaimana pada table 6. 

 Tabel 6. Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia  

di Kota Batam 2017-2018 

NO URAIAN 2017 2018 

1 Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral 31 31 

2 Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia 5 5 

3 Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan 

Pembangunan 

16 16 

Sumber Bidang Statistik Sektoral 

 

Tambahan urusan lainnya yang harus dilaksanakan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan persandian. 

Persandian di daerah kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan 

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota dan 
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penetapan pola hub komunikasi sandi antar perangkat daerah 

pemerintah kota. 

Tabel 7. Layanan Persandian di Kota Batam 2017-2018 

NO URAIAN 2017 2018 

1 Persentase Pengamanan Aset Informasi Pemerintah Kota 0.833  

2 Jumlah Penetapan Pola Hub Komunikasi sandi antar perangkat daerah 
Pemerintah Kota 

0.5  

Sumber Bidang Persandian 

Bidang Persandian melaksanakan tugas dan fungsi 

Persandian dan keamanan informasi. Perka Lemsaneg Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian 

Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota NSPK bidang persandian 

lainnya : bidang SDM, sarana dan prasana dll Kurang/lebih : 25 

NSPK, selanjutnya Surat Edaran Kominfo 

No.05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik 

Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem 

Manajemen Pengamanan Informasi. Kehadiran Bidang 

Persandian untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan 

informasi di Pemerintah Daerah, melakukan pemeriksaan 

terhadap ada atau tidaknya celah kerawananan pada Sistem 

Informasi di Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dan 

melakukan kegiatan Assessment Keamanan Sistem Informasi 

secara mandiri.  

Tabel 8 Persentase Pengamanan Data Informasi di Kota 

Batam 2017-2018 

NO URAIAN 2017 2018 

1 Jumlah Informasi yang Berklasifikasi _  

2 Jumlah Informasi Berklasifikasi yang telah ditetapkan _  

3 Persentase Informasi Berklasifikasi Pemerintah Kota 0.33  

Sumber Bidang Persandian 

Pada sub ini merupakan kajian terhadap capaian kinerja 

pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, 

maupun terhadap IKK dapat dilihat pada tabel T-C.30 terlampir, 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah  

 

Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam dengan RPJMD Dinas Kominfo Propinsi Kepulauan Riau 

Untuk mencapai era keterbukaan informasi yang menyeluruh, 

diperlukan adanya kesesuaian antara program yang dijalankan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah 

daerah. Dengan demikian agar mencapai tujuan nasional di era 

keterbukaan teknologi dan informasi, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam berupaya mendukung program atau 

kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.   

 

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang menangani 

urusan bidang komunikasi dan informatika memiliki 2 jenis 

pelayanan dasar, sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Pelaksanaan 

Diseminasi Informasi Nasional memiliki Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dengan indikator Pelaksanaan Diseminasi dan 

Pendistribusian Informasi melalui: 1) Media massa seperti 

majalah, radio, dan televisi (12 kali per tahun). Kegiatan untuk 

mendukung indikator SPM ini adalah Kegiatan Publikasi 

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui Media Massa 

melalui radio dengan target tahun 2018 sebanyak 3 kali, dan 

melalui media Televisi dengan target tahun 2018 sebanyak 3 

kali. Realisasi target tahun 2018 melalui Radio terlaksana 3 kali 

(100%) dan melalui Televisi terlaksana 3 kali (100%), namun 

dikarenakan keterbasan anggaran SPM tidak dapat 
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dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan yakni dengan target 

pelaksanaan 12 kali per tahun; 2) Media baru seperti website 

(media online) (setiap hari); Kegiatan untuk mendukung 

indikator SPM ini adalah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan 

Pembangunan Daerah dengan target tahun 2018 sebanyak 1200 

berita. Realisasi target tahun 2018 terlaksana 1200 berita 

(100%) 3) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat (12 kali 

per tahun); Karena keterbatasan anggaran tahun 2018 tidak ada 

kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan SPM tersebut.  4) 

Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi, dan 

lokakarya (12 kali per tahun); Karena keterbatasan anggaran 

tahun 2018 tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk 

merealisasikan SPM tersebut. 5) Media luar ruang seperti media 

buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho (12 kali per 

tahun). Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini melalui 

publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah dengan target 

pada tahun 2018 sebanyak 250 eksemplar leaflet dan booklet, 4 

buah baliho, 11 rim brosur warna dan telah direalisasikan 

sebanyak 250 eksemplar leaflet dan booklet, 4 buah baliho, 11 

rim brosur (100 %) 

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok lnformasi 

Masyarakat. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok 

lnformasi Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dengan indikator Cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok lnformasi Masyarakat di Tingkat 

Kecamatan (50%). Target dari indikator SPM ini adalah fasilitasi 

pemberdayaan kelembagaan komunikasi sebesar 50%, pada 

tahun 2017 telah terealisasi 95%. Batas waktu pencapaian 

kedua jenis pelayanan dasar tersebut adalah tahun 2017. 

 

Indikator Kinerja Kunci 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah bahwa urusan komunikasi dan informatika, urusan 

persandian, urusan statistik termasuk ke dalam urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayaan dasar 

dan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
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2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, salah satu pedoman evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang 

merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan 

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. 

Pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci Urusan 

Komunikasi dan Informatika adalah : 

1. Ada/tidak Website milik pemerintah daerah, capaian Dinas 

Kominfo Tahun 2018 : ada 

2. Jumlah pameran/expo per tahun, capaian Dinas Kominfo Tahun 

2018 adalah nihil 

3. Sistem informasi manajemen pemda yang telah dibuat pemda, 

capaian Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah 15 sistem informasi 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dalam Surat Keputusan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 

14/KOMINFO/XII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kunci 

(IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Dalam IKU 

OPD Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 3 (tiga) 

indikator sasaran OPD yaitu : 

1. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang telah terpadu secara online; 

2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan 

informasi; 

3. Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam 

perencanaan pembangunan. 

Mengacu pada IKU OPD maka dapat dilihat keberhasilan 

organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya adalah tercapainya target yang telah ditetapkan dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU). 
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Telaahan Renstra Provinsi  

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan 

Riau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No Tujuan  Sasaran 
Indikator 

Sasaran 

Kondisi 

Kinerja 

awal pada 

Tahun 

Target Kinerja Sasaran Pada 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

1 Meningkatkan 

penerapan e-

government 

dalam 

mendukung 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

yang baik, 

efektif dan 

efisien 

Meningkatnya 

penerapan e-

government 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintah 

daerah 

 

Nilai e-

government 

Provinsi 

Kepulauan 

Riau 

1,85 1,85 1,90 2,0 2,1 2,3 2,5 

2 Meningkatkan 

keterbukaan  

informasi dan 

komunikasi 

publik 

pemerintah 

daerah 

Meningkatnya 

keterbukaan 

informasi dan 

komunikasi 

publik 

pemerintah 

daerah 

 

Nilai 

keterbukaan 

informasi 

Provinsi 

Kepulauan 

Riau 

59,5 59,5 62,0 63,5 65,0 65,0 67,5 

3 Mewujudkan 

tata kelola 

administrasi 

ketatausahaan 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Provinsi 

Kepulauan Riau 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

secara efektif 

dan efisien 

Terwujudnya 

tata kelola 

administrasi 

ketatausahaan  

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Provinsi Kepri 

Persentase 

meningkatnya 

tata kelola 

administrasi 

ketatausahaan 

Dinas kominfo 

Provinsi Kepri 

100 100 100 100 100 100 100 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan 

Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. 

maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata 

kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah 

sebagai berikut:  

1. Kedudukan  

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah. 

2. Tugas Pokok 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi 

dan Informatika, Persandian, dan Statistik daerah sesuai 

dengan kewenangannya. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan 

Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

• Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 

•  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan  

umum bidang komunikasi dan informatika, bidang 

statistik dan bidang persandian, 

• Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo; 

• Pengelolaan ketatausahaan Dinas; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4. Aspek Strategis 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam saat 

ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. 

Engku Putri No. 1 lantai VII Kantor Pemerintah Kota Batam,              

Telp. (0778) 461349 dan Fax. (0778) 461349. Dalam 

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2018 



27 

 

didukung oleh 40 (empat puluh lima) personil yang terdiri 30 

(tiga puluh) PNS dan 7 (tujuh) tenaga harian lepas (THL) 

serta 19 orang Tenaga Ahli IT. Data jumlah Pegawai Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan 

Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah 

sebagaimana grafik berikut : 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Eselon Tahun 2018 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Golongan Tahun 2018 
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Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Diskominfo 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 

 

 

5. Struktur Ogranisasi 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan 

Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :  

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan 

Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub 

Bagian Keuangan; 

2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, yang terdiri 

atas : Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik, 

Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik; 

Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik; 

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang terdiri atas 

: Seksi Tata Kelola E-Government, Seksi Pengembangan 

Aplikasi, Seksi Infrastruktur dan Teknologi; 

4. Bidang Statistik, yang terdiri atas : Seksi Pengumpulan 

Data Statistik Sektoral, Seksi Kerjasama dan Penerangan 

Statistik Sektoral, Seksi Analis dan Pengelolaan Data 

Statistik Sektoral  
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5. Bidang Persandian, yang terdiri atas : Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian, Seksi Tata Kelola Persandian, 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian. 

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4 

berikut ini : 

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA BATAM 

 

 
 

 

KEPALA 

UPT 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

SEKRETARIS 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

SUB BAGIAN 
PERENCANAA

N PROGRAM 

SEKSI 

PENGELOLAAN 
KOMUNIKASI  

DAN INFORMASI 

PUBLIK 

SEKSI LAYANAN 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

 

 

SEKSI 

KEMITRAAN 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

 

BIDANG 
KOMUNIKASI 

DAN 
INFORMASI 

PUBLIK 

 SEKSI 

INFRASTRUK TUR 

DAN TEKNOLOGI 

 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

APLIKASI 

 

SEKSI TATA 

KELOLA E-
GOVERNMENT 

 

BIDANG 
PENYELENG 

GARAAN  
E-

GOVERNMENT 

 SEKSI 

PENGUMPULAN 
DATA STATISTIK 

SEKTORAL 

SEKSI ANALISIS 
DAN 

PENGELOLAAN 
DATA STATISTIK 

SEKTORAL 

 

SEKSI KERJASAMA 

DAN PENERANGAN 

STATISTIK 

SEKTORAL 

 

BIDANG 

STATISTIK 

 
SEKSI  TATA 

KELOLA 
PERSANDIAN 

 

SEKSI 

OPERASIONAL 
PENGAMANAN 

PERSANDIAN 

 

 

SEKSI 

PENGAWASAN 

DAN EVALUASI 

PENYELENGGARA

AN PERSANDIAN 

 

BIDANG 
PERSANDIAN 
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6. Tugas dan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik 

daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Fungsi Dinas komunikasi dan Informatika Kota 

Batam: 

• Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 

•  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan  

umum bidang komunikasi dan informatika, bidang 

statistik dan bidang persandian, 

• Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo; 

• Pengelolaan ketatausahaan Dinas; 

• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

SEKRETARIAT 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, 

mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan 

kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan 

anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta 

pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas: 

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan 

rencana kerja Dinas. 

b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan 

kegiatan Dinas. 

c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan 

pelayanan  administrasi kesekretariatan Dinas yang 
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meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program 

dan anggaran serta keuangan dan aset. 

d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan 

pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan 

pengaduan. 

e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-

tugas bidang. 

f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan 

kesekretariatan. 

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan 

berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif 

kesekretariatan Dinas. 

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian 

pengelolaan  kepegawaian berkaitan dengan  analisa 

rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi 

pegawai Dinas. 

d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, 

rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-

tugas di Bidang. 

e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian 

pengelolaan keuangan dan aset Dinas. 

f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan 

pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-

undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, 

protokol serta dan hubungan masyarakat. 

g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data 

dan informasi  bahan penetapan Rencana Kerja Daerah 

di lingkungan Dinas yang meliputi:  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana 

Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta 
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rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data 

dan informasi  bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah 

di lingkungan Dinas yang meliputi : Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi 

Birokrasi di lingkungan pekerjaannya. 

j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep 

naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata 

Naskah Dinas. 

k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di 

lingkup Dinas. 

l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional. 

m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan 

kebijakan kesekretariatan. 

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan 

pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan 

pertanggung jawaban kepada atasan. 

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan Program. 

b. Sub Bagian Keuangan. 
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

Sub Bagian Perencanaan Program 

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai 

tugas pokok  melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 

lingkup perencanaan program. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2),     Kepala Sub Bagian 

Perencanaan Program mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan 

administrasi kerja Badan. 

b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan 

penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan 

Badan, koordinasi penyusunan rencana dan program 

Badan serta koordinasi pengendalian program, dan 

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan 

administrasi program kerja Badan. 

(4) Uraian Tugas   Kepala Sub Bagian Perencanaan Program 

adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan untuk  menyusun rencana program 

kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian 

Perencanaan  Program berbasis kinerja sesuai dengan 

lingkup dan tugasnya. 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan 

rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan 

program kerja di Sub Bagian Perencanaan Program 

agar sasaran tetap terfokus. 

d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program 



34 

 

e. menyusun bahan kebijakan operasional Program 

sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dinas. 

f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian 

dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi 

pembangunan di lingkungan Dinas. 

g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran 

untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 

pada Dinas. 

h. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan 

administasi umum dan publik, serta bekerjasama 

dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk 

mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi 

kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas. 

i. menyusun dan menganalisis bahan, data dan 

informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis 

(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Walikota. 

j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan 

informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(IPPD) Dinas 

k. menganalisis bahan perumusan program prioritas 

Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja. 

l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada 

Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian 
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perencanaan program sebagai bahan pengambilan 

keputusan/kebijakan. 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan 

Kebijakan Kepala Dinas. 

n. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan 

program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala 

Badan. 

o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

p. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di 

lingkup program dan anggaran. 

q. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian 

Perencanaan Program. 

r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan 

kepada Sekretaris. 

t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

   Sub Bagian Keuangan 

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup 

keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan 

mempunyai fungsi: 
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a. penyusunan rencana dan program pengelolaan 

administrasi keuangan Dinas. 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan 

rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, 

koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan 

menyusun laporan keuangan Dinas. 

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan 

administrasi keuangan Dinas. 

(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program 

kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan 

kebijakan dan arahan dari Sekretaris. 

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan 

rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan 

program kerja di Sub Bagian Keuangan agar sasaran 

tetap terfokus. 

d. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

e. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan 

administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan 

keuangan Dinas. 

f. menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang 

keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan. 

g. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta 

pembukuan untuk belanja pengeluaran. 

h. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan 

penatausahaan keuangan pada Dinas. 

i. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian 

kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran 
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Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran 

Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan 

Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

j. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan 

laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan 

Badan. 

l. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan 

Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan 

Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 

Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan 

sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

di lingkungan Dinas; 

m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan 

tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya 

sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani 

pimpinan. 

n. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan 

dibidang penatausahaan keuangan. 

o. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik 

Daerah dilingkungan Dinas. 

p. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian 

Keuangan. 

q. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan. 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan 

kepada Sekretaris. 
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t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

             Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok 

Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup 

administrasi umum dan kepegawaian. 

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, 

penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan 

pengelolaan perlengkapan. 

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data 

kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, 

disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 

pegawai. 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

adalah sebagai berikut : 

b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang 

umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

c. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. menyusun rencana dan program kerja operasional 

kegiatan administrasi umum dan administrasi 

kepegawaian. 
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e. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan 

rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi 

bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

f. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan 

program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian 

agar sasaran tetap terfokus. 

g. memproses penerimaan, pendistribusian dan 

pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi 

serta kearsipan. 

h. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada 

penulisan tata naskah dilingkungan Dinas. 

i. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan 

rapat-rapat dilingkungan Dinas. 

j. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, 

keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor. 

k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan Dinas 

dan aset lainnya. 

l. menyusun administrasi dan penyiapan rencana 

kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas. 

meliputi : pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

inventarisasi dan pencatatan perlengkapan pada 

Dinas. 

m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan di 

lingkungan Dinas. 

n. melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan 

pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi :  

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan 

pemeliharaan serta dokumentasi  data kepegawaian, 

rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti 

pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, 

Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, 

Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan 
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Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan 

tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, 

ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan 

dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 

o. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai 

untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, 

teknis dan fungsional di lingkungan Dinas. 

p. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum 

kepegawaian yang meliputi :  analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi 

dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan 

pengembangan karier serta disiplin pegawai. 

q. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi 

penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar 

nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK). 

r. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

s. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di 

bidang administrasi umum dan kepegawaian. 

t. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. 

u. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan 

kepegawaian. 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan 

kepada Sekretaris. 

x. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 
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BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK 

(1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas lingkup Bidang Komunikasi dan Informasi 

Publik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Komunikasi dan 

Informasi Publik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup Komunikasi 

dan Informasi Publik. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi 

urusan pemerintahan daerah lingkup Komunikasi dan 

Informasi Publik, dan 

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan Komunikasi dan Informasi Publik. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

mempunyai tugas: 

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di 

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang berbasis 

kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merumuskan  rencana dan mengkaji bahan 

perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai dengan rencana program yang telah 

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 
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e. Melaksanakan pembinaan di bidang komunikasi dan 

informasi publik; 

f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem  

komunikasi dan informasi publik; 

g. Melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan 

hubungan media; 

h. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik;  

i. Mengelola opini dan aspirasi publik di lingkup 

pemerintah daerah; 

j. Mengelola Informasi untuk mendukung kebijakan 

pemerintah daerah dan kebijakan nasional; 

k. Menyediakan konten lintas sektoral; 

l. Mengelola media komunikasi publik di Kota Batam; 

m. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas 

pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata 

Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

n. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Komunikasi 

dan Informasi Publik. 

o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Komunikasi 

dan Informasi Publik. 

q. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat 4 Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri 

dari : 

a. Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 

b. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 

c. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik 
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(1) Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi 

Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pendaftaran dan 

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Pengelolaan Komunikasi dan 

Informasi Publik. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi dan 

Informasi Publik mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik yang berbasis kinerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Komunikasi dan 

Informasi Publik. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. Melakukan monitoring isu publik di media (media 

massa dan sosial);  
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f. Melakukan monitoring dan analisis citra Pemerintah 

Kota Batam;  

g. Melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, 

jajak pendapat); 

h. Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas 

sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;  

i. Melakukan pengolahan dan penyediaan informasi di 

Kota Batam untuk mendukung komunikasi publik 

lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;  

j. Melakukan analisis data informasi komunikasi publik 

lintas sektoral;  

k. Melakukan pengembangan sumber daya komunikasi 

publik;  

l. Melakukan layanan pemberdayaan dan penyediaan 

akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi 

publik;  

m. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik 

Pemerintah Daerah; 

n. Menyusun standarisasi pertukaran informasi untuk 

database informasi lintas sektoral;  

o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

p. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

q. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengelolaan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 
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t. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Layanan Komunikasi dan Informasi Publik. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Layanan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Layanan Komunikasi dan 

Informasi Publik. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi 

Publik mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik yang berbasis kinerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Layanan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Layanan Komunikasi dan 

Informasi Publik. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 
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agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. melakukan pelayanan pengelolaan informasi publik;  

f. melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan 

bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi 

Dokumentasi (PPID) pembantu; 

g. melakukan verifikasi bahan informasi publik 

h. melakukan pelayanan dan pengolahan pengaduan 

masyarakat; 

i. melakukan klasifikasi dan inventarisasi informasi 

publik; 

j. menampung dan mengklasifikasikan opini dan aspirasi 

publik di lingkup Pemerintah daerah 

k. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

l. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

n. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Layanan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

p. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

(5) Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

(6) Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. 
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(7) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Kemitraan Komunikasi dan 

Informasi Publik. 

(8) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan 

Informasi Publik mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik yang berbasis kinerja 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Seksi Kemitraan Komunikasi 

dan Informasi Publik. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra 

positif Pemerintah Daerah; 

f. mengemas ulang konten nasional menjadi konten 

lokal; 

g. melakukan pembuatan konten lokal; 
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h. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui 

media Pemerintah Daerah dan media Non Pemerintah 

Daerah; 

i. melakukan koordinasi, fasilitasi, distribusi dan 

kemitraan dalam penyelenggaraan diseminasi 

informasi; 

j. melakukan pengelolaan hubungan dengan media 

(media relations); 

k. menyusun bahan komunikasi bagi pimpinan daerah 

(briefing notes, press release, backgrounders); 

l. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kemitraan 

Komunikasi dan Informasi Publik. 

q. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT 

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas lingkup Penyelenggaraan E-Government. 
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan 

E-Government mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup 

Penyelenggaraan E-Government. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Penyelenggaraan E-Government. 

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi 

urusan pemerintahan daerah lingkup Penyelenggaraan 

E-Government, dan 

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Bidang Penyelenggaraan E-

Government. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bidang Penyelenggaraan E-Government 

mempunyai tugas: 

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di 

Bidang Penyelenggaraan E-Government yang berbasis 

kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merumuskan  rencana dan mengkaji bahan 

perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang 

Bidang Penyelenggaraan E-Government. 

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai dengan rencana program yang telah 

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

e. merumuskan petunjuk teknis lingkup sarana dan 

prasarana telematika serta e-goverment dan 

pemberdayaan telematika; 

f. melaksanakan pembinaan di bidang penyelenggaraan 

e-government; 

g. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan 

pengembangan  sistem  informasi dan komunikasi ; 
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h. melaksanakan Government Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Kota Batam; 

i. melaksanakan Ekosistem Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Smart City; 

j. melaksanakan layanan infrastruktur data center, 

disaster recovery center & TIK Pemerintah kota Batam; 

k. melaksanakan pembangunan dan pengembangan 

jaringan komunikasi/jaringan internet dan intranet, 

data center,  sistem informasi/website, datawarehouse 

Pemerintah Kota Batam 

l. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan 

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi; 

m. melaksanakan pengelolaan perangkat aplikasi: 

Server Website, Frame work Aplikasi, Software, Licency 

Software, Utility Software Pemerintah Kota Batam; 

n. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain 

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota 

Batam 

o. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain; 

p. mensosialisasikan dan melaksanakan sistem 

komunikasi intra Pemerintah Kota Batam 

q. melaksanakan layanan manajemen data informasi e-

Government; 

r. mengintegrasikan layanan publik dan kepemerintahan; 

s. melaksanakan layanan keamanan informasi e-

Government; 

t. melaksanakan Pembangunan, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Infrastruktur 

sistem kamera pengaman atau Closed Circuit Television 

(CCTV) Pemerintah Kota Batam; 

u. melaksanakan pelayanan internet gratis bagi 

masyarakat Kota Batam; 

v. mengelola Pelaksanaan bimbingan teknis, Train of 

Trainer (TOT) dan  supervisi sumber daya manusia di 

bidang penatakelolaan e-Government; 
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w. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada 

lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah 

untuk ditandatangani pimpinan. 

x. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

y. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

z. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

aa. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri 

dari : 

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi. 

b. Seksi Pengembangan Aplikasi. 

c. Seksi Tata Kelola E-Government. 

 

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Infrastruktur dan Teknologi. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Infrastruktur dan Teknologi. 
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c. pelaksanaan pengendalian lingkup Infrastruktur dan 

Teknologi, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Teknologi. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi yang berbasis kinerja sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Infrastruktur dan Teknologi. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup 

infrastruktur e-goverment;  

f. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center 

Pemerintah Kota Batam; 

g. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK 

dalam implementasi e-Government; 

h. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

Government Cloud Computing; 

i. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet  dan 

intranet pemerintah dan publik; 

j. melaksanakan penetapan alokasi internet Protokol dan 

Numbering di lingkungan Pemerintah Kota Batam; 

k. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

monitoring trafik jaringan internet dan intranet; 
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l. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan 

informasi; 

m. melaksanakan layanan keamanan informasi pada 

sistem Elektronik Pemerintah Kota Batam; 

n. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, 

inofatif dan produktif; 

o. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

penyediaan sarana dan prasarana smartcity. 

p. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan 

tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya 

sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani 

pimpinan. 

q. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi. 

r. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi. 

t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Infrastruktur dan 

Teknologi. 

u. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan 

Aplikasi mempunyai fungsi: 



54 

 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Pengembangan Aplikasi. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Pengembangan Aplikasi. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pengembangan 

Aplikasi, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Pengembangan Aplikasi. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai 

tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Pengembangan 

Aplikasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Pengembangan Aplikasi. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Pengembangan Aplikasi. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

aplikasi dan database pemerintahan dan pelayanan 

publik yang terintegrasi; 

f. mengelola dan merancang pengembangan aplikasi 

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; 

g. mengelola perangkat aplikasi : Server Website, 

Framework Aplikasi, Software, Licency Software, Utility 

Software; 

h. mengelola layanan pemeliharaan aplikasi 

kepemerintahan dan publik; 

i. menyusun standar format data dan informasi, walidata 

dan kebijakan; 
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j. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

recovery data dan informasi; 

k. mengelola layanan pengelolaan data elektronik 

pemerintahan dan non pemerintahan; 

l. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

datawarehouse;  

m. mengelola layanan interkonektivitas layanan publik 

dan kepemerintahan; 

n. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

Pusat Application Program Interface (API) daerah; 

o. mengelola domain dan sub domain, email server 

Pemerintah Kota; 

p. menyusun tata kelola nama domain, sub domain;  

q. mengelola dan merancang pengembangan Layanan 

pengembangan Business Process Re-engineering 

pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non 

pemerintah (Stakeholder smartcity);  

r. mengelola dan merancang pengembangan Layanan 

Sistem Informasi Smartcity; 

s. mengelola dan merancang pengembangan Layanan 

interaktif TIK Pemerintah dan Masyarakat; 

t. mengelola dan merancang pengembangan 

implementasi e-Government dan Smartcity; 

u. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

v. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengembangan 

Aplikasi. 

w. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

x. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengembangan 

Aplikasi. 
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y. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan 

Aplikasi. 

z. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Tata Kelola E-Government dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Penyelenggaraan E-Government. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Kelola E-

Government mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Tata 

Kelola E-Government. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata 

Kelola E-Government. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Tata Kelola E-

Government, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Tata Kelola E-Government. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Tata Kelola E-Government 

mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Tata Kelola E-

Government yang berbasis kinerja sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Tata Kelola E-Government. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Tata Kelola E-Government. 
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d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun regulasi dan kebijakan terpadu 

implementasi e-Government Kota Batam; 

f. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat 

Daerah, lintas Pemerintah Daerah, dan lintas Pusat 

serta non pemerintah; 

g. mengelola layanan integrasi TIK dan e-Government 

Pemerintah Kota Batam; 

h. mengelola Layanan pengembangan Business Process 

Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan 

dan non pemerintah (Stakeholder smartcity);  

i. mengelola Layanan Sistem Informasi Smartcity; 

j. mengelola Layanan interaktif TIK Pemerintah dan 

Masyarakat; 

k. mengelola Layanan  smartcity. 

l. mengelola dan merancang pengembangan Layanan 

peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan 

domain, Portal dan website 

m. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis 

bidang TIK 

n. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan 

infrastruktur dan Teknologi Informatika; 

o. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan 

informasi; 

p. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan 

Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi 

Publik; 
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q. mengelola dan merancang pengembangan pengawasan 

dan pengendalian TIK di pemerintah Kota Batam ; 

r. mengelola dan merancang pengembangan layanan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

implementasi eGovernment dan Smartcity;  

s. mengelola Layanan implementasi eGovernment dan 

Smartcity; 

t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

u. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Tata E-

Government. 

v. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

w. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Tata E-

Government. 

x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Tata E-

Government. 

y. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

BIDANG STATISTIK 

(1) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 

Statistik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Statistik 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup Statistik 

Sektoral. 
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b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Statistik Sektoral. 

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi 

urusan pemerintahan daerah lingkup Statistik 

Sektoral, dan 

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Statistik Sektoral. 

 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bidang Statistik mempunyai tugas: 

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di 

Bidang Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merumuskan  rencana dan mengkaji bahan 

perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang 

Statistik Sektoral.  

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang 

Statistik Sektoral. 

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai dengan rencana program yang telah 

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

e. merumuskan kerja sama antar lembaga untuk 

pengembangan statistik sektoral kota;   

f. melaksanakan  kegiatan teknis  pengembangan jejaring 

statistik sektoral kota;  

g. merumuskan kebijakan bidang statistik sektoral pada 

tingkat Kota; 

h. melaksanakan  penetapan Sistem Informasi Statistik 

Sektoral Nasional di Kota; 

i. melaksanakan  pengumpulan, pengolahan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan statistik sektoral; 

j. melaksanakan  pengintegrasian pengolahan data, kerja 

sama dan rujukan serta diseminasi dan layanan 

statistik sektoral; 
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k. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada 

lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah 

untuk ditandatangani pimpinan; 

l. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Statistik 

Sektoral. 

m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Statistik 

Sektoral; 

o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Bidang Statistik terdiri dari : 

a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral 

b. Seksi Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral 

c. Seksi Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral 

 

(1) Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Statistik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Pengumpulan Data Statistik Sektoral. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Pengumpulan Data Statistik Sektoral. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral, dan 
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d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral. 

 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Pengumpulan Data Statistik Sektoral. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun bahan kerja sama antar lembaga untuk 

mengumpulkan data statistik sektoral kota;   

f. melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar 

(sensus) dan survei antar sensus sektoral kota serta 

survey sektoral berskala nasional di tingkat kota; 

g. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral 

Kota 

h. melaksanakan kegiatan teknis  pengembangan jejaring 

statistik sektoral khusus skala Kota 

i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 
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Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengumpulan 

Data Statistik Sektoral. 

k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral. 

m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data 

serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengumpulan 

Data Statistik Sektoral. 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral. 

o. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Statistik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisis 

Pengelolaan Statistik Sektoral mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Analisis 

Pengelolaan Statistik Sektoral, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Analisis Pengelolaan Statistik 

Sektoral. 
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(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Analisis Pengelolaan Statistik 

Sektoral mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Analisis Pengelolaan 

Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Analisis Pengelolaan Statistik 

Sektoral. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun bahan analisis untuk pengelolaan statistik 

sektoral skala kota;   

f. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang 

statistik sektoral pada tingkat Kota; 

g. melaksanakan pengolahan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan statistik sektoral tingkat Kota sebagai  

penunjang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian 

pembangunan daerah 

h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Analisis 

Pengelolaan Statistik Sektoral. 

j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 
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k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Analisis 

Pengelolaan Statistik Sektoral. 

l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Analisis 

Pengelolaan Statistik Sektoral. 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 

menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang 

Seksi Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral. 

n. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Statistik. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama 

Penerangan Statistik Sektoral mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Seksi 

Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi 

Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Seksi Kerjasama 

Penerangan Statistik Sektoral, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Seksi Kerjasama Penerangan 

Statistik Sektoral. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Kerjasama Penerangan 

Statistik mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Kerjasama 
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Penerangan Statistik yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Kerjasama Penerangan Statistik. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Kerjasama Penerangan 

Statistik. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun bahan kerja sama antar lembaga untuk 

mengembangkan statistik sektoral skala kota;   

f. menyusun bahan penetapan Sistem Informasi Statistik 

Sektoral Nasional di Kota; 

g. menyusun pengintegrasian pengolahan data, 

pengolahan jaringan dan rujukan layanan statistik 

sektoral; 

h. Melaksanakan diseminasi data dan informasi statistik 

sektoral; 

i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kerjasama 

Penerangan Statistik Sektoral. 

k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Kerjasama 

Penerangan Statistik Sektoral. 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 

menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi 

Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral. 
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n. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

BIDANG PERSANDIAN 

(1) Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

(2) Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 

Persandian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Persandian 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program lingkup Persandian. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Persandian. 

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi 

urusan pemerintahan daerah lingkup Persandian, dan 

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Persandian. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Bidang Persandian mempunyai tugas: 

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di 

Bidang Persandian yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. merumuskan  rencana dan mengkaji bahan 

perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang 

Persandian. 

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja 

Persandian. 

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai dengan rencana program yang telah 

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

e. melakukan pembinaan di bidang Persandian yang 

meliputi pembinaan sumber daya manusia, teknologi 
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persandian, peralatan sandi, sistem sandi, 

kelembagaan, pengawasan dan pengendalian. 

f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengamanan informasi pada unit pembantu pimpinan 

SKPD lainnya. 

g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi 

penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi 

h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada 

lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah 

untuk ditandatangani pimpinan. 

i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Persandian. 

j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Persandian. 

l. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Bidang Persandian terdiri dari : 

a. Seksi Tata Kelola Persandian. 

b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian. 

c. Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian. 

 

(1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Persandian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tata Kelola 

Persandian mempunyai fungsi: 
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a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Tata 

Kelola Persandian 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata 

Kelola Persandian 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Tata Kelola 

Persandian, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Tata Kelola Persandian. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Tata Kelola Persandian 

mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Tata Kelola 

Persandian yang berbasis kinerja sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Tata Kelola Persandian. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Tata Kelola Persandian. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun kebijakan keamanan informasi di 

lingkungan pemerintah daerah; 

f. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi 

berklasifikasi; 

g. menyusun peraturan teknis dan mengelola sumber 

daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber 

daya manusia bidang persandian, perangkat lunak 

persandian, perangkat keras persandian dan jaring 

komunikasi sandi; 

h. mengelola informasi berklasifikasi melalui 

pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; 
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i. melakukan pengamanan informasi milik pemerintah 

daerah; 

j. mengelola Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan 

penghancuran informasi berklasifikasi; 

k. merancang rencana kebutuhan sumber daya manusia 

bidang persandian; 

l. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan 

informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui 

program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, 

bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 

m. melakukan Pengembangan Kompetensi sumber 

daya manusia bidang persandian melalui program 

pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan 

teknis, workshop dan/atau seminar 

n. melakukan Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan 

pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras 

persandian; 

o. melakukan Pemeliharaan dan perbaikan terhadap 

perangkat lunak persandian, perangkat keras 

persandian dan jaring komunikasi; 

p. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

q. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Tata Kelola 

Persandian. 

r. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Tata Kelola 

Persandian. 

t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Tata Kelola 

Persandian. 
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u. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Persandian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Operasional Pengamanan Persandian. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Operasional Pengamanan Persandian. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Operasional 

Pengamanan Persandian, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Operasional Pengamanan 

Persandian. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Operasional Pengamanan 

Persandian mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian yang berbasis kinerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Operasional Pengamanan Persandian. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Operasional Pengamanan 

Persandian. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 
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agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. melakukan Pengukuran tingkat kerawanan dan 

keamanan informasi; 

f. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak 

persandian dalam rangka operasional komunikasi 

sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kota; 

g. menyusun rencana kebutuhan perangkat keras 

persandian dalam rangka operasional komunikasi 

sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kota; 

h. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan 

pengguna komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan Kota; 

i. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah di lingkungan Kota; 

j. Pengamanan terhadap 

kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi penting/vital/kritis 

melalui kontra penginderaan dan/atau metode 

pengamanan persandian lainnya; 

k. melakukan Pengamanan informasi elektronik; 

l. mengelola Security Operation Centre (SOC) dalam 

rangka pengamanan informasi dan komunikasi; 

m. melakukan Pemulihan data atau sistem jika terjadi 

gangguan operasional persandian dan kemanan 

informasi; 

n. melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan 

fungsional Sandiman. 

o. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

p. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian. 

q. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 



72 

 

r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian. 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Operasional 

Pengamanan Persandian. 

t. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

(1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  

(2) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang Persandian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Persandian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup 

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian. 

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup 

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian. 

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pengawasan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Persandian, dan 

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan lingkup Pengawasan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Persandian. 

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas: 

a. memproses dan menyusun bahan rencana program 

kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan 

kebijakan umum dan teknis Seksi Pengawasan dan 
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Evaluasi Penyelenggaraan Persandian yang berbasis 

kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi 

Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Persandian. 

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan 

konsultasi pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Persandian. 

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan 

sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan 

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

e. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 

berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya 

persandian; 

f. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan 

komunikasi sandi antar perangkat daerah; 

g. menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan operasional pengamanan 

komunikasi sandi; 

h. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 

berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya 

persandian; 

i. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan 

komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan Kota; 

j. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan operasional pengamanan 

komunikasi sandi; 

k. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
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berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian 

di seluruh perangkat daerah; 

l. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan 

naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai 

dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan. 

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengawasan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Persandian. 

n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan 

SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta 

penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Persandian. 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun 

pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Persandian. 

q. melaksanakan tugas  lainnya dari atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

7. Pedoman dan Standar Teknis pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika  

Dalam pelaksnaaan perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, berpedoman 

pada aturan yang telah ditetapkan dan standar operasional 

dan prosedur (SOP) sebagai berikut : 

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur 

bahwa untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman 

pada Standar Pelayanan Minima; (SPM) yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat; 

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis 
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan 

Informatika Di Kabupaten/Kota; 

c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam dengan RPJMD Dinas Kominfo 

Propinsi Kepulauan Riau Untuk mencapai era keterbukaan 

informasi yang menyeluruh, diperlukan adanya kesesuaian 

antara program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah daerah. Dengan 

demikian agar mencapai tujuan nasional di era keterbukaan 

teknologi dan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam berupaya mendukung program atau kegiatan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2020 di Dinas 

Komunikasi disusun berdasarkan Program/Kegiatan serta target 

yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Pada Tahun 2020, 

oleh karena keterbatasan anggaran,  ada beberapa kegiatan yang 

sudah direncanakan dalam Renstra tetapi belum dapat diajukan 

di Ranwal RKPD seperti kegiatan Pembangunan, Pengelolaan 

Jaringan CCTV di Kota Batam dimana target yang ditetapkan 

TA. 2020 akan dibangun 20 titik lokasi CCTV. 

Beberapa target kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan 

juga harus mengikuti ketersediaan anggaran, sehingga target 

program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya sebagaimana yang tertuang dalam Renstra OPD. 

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Keamanan 

Data dan Informasi yang sudah direncanakan di Ranwal RKPD 

untuk selanjutnya diganti dengan kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang 

Keamanan Informasi mengikuti nomenklatur kegiatan yang 

ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara.  
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Perbandingan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisa 

kebutuhan disajikan dalam Tabel T-C.31 mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.  

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Pada proses Musrenbang Tahun 2019 tidak ada usulan 

program dan kegiatan prioritas dari masyarakat ataupun pokir 

DPRD yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Batam.   

 

Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

 

No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 

Kinerja 
Besaran/Volume Catatan 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Keterkaitan Program Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam dengan RPJMD Dinas Kominfo Propinsi Kepulauan 

Riau Untuk mencapai era keterbukaan informasi yang 

menyeluruh, diperlukan adanya kesesuaian antara program 

yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi 

dengan Pemerintah daerah. Dengan demikian agar mencapai 

tujuan nasional di era keterbukaan teknologi dan informasi, 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berupaya 

mendukung program atau kegiatan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi dengan rancangan kegiatan sbb: 

 

3.1.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagai OPD yang menangani urusan bidang 

komunikasi dan informatika memiliki 2 jenis pelayanan 

dasar, sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional memiliki 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator 

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi 

melalui: 1) Media massa seperti majalah, radio, dan 

televisi (12 kali per tahun). Kegiatan untuk mendukung 

indikator SPM ini adalah Kegiatan Publikasi 

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui Media 

Massa melalui radio dengan target tahun 2018 

sebanyak 3 kali, dan melalui media Televisi dengan 

target tahun 2018 sebanyak 3 kali. Realisasi target 
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tahun 2018 melalui Radio terlaksana 3 kali (100%) dan 

melalui Televisi terlaksana 3 kali (100%), namun 

dikarenakan keterbasan anggaran SPM tidak dapat 

dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan yakni 

dengan target pelaksanaan 12 kali per tahun; 2) Media 

baru seperti website (media online) (setiap hari); 

Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini adalah 

Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan 

Daerah dengan target tahun 2018 sebanyak 1200 

berita. Realisasi target tahun 2018 terlaksana 1200 

berita (100%) 3) Media tradisional seperti pertunjukan 

rakyat (12 kali per tahun); Karena keterbatasan 

anggaran tahun 2018 tidak ada kegiatan yang 

dilakukan untuk merealisasikan SPM tersebut.  4) 

Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah 

diskusi, dan lokakarya (12 kali per tahun); Karena 

keterbatasan anggaran tahun 2018 tidak ada kegiatan 

yang dilakukan untuk merealisasikan SPM tersebut. 5) 

Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, 

brosur, spanduk, dan baliho (12 kali per tahun). 

Kegiatan untuk mendukung indikator SPM ini melalui 

publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah 

dengan target pada tahun 2018 sebanyak 250 

eksemplar leaflet dan booklet, 4 buah baliho, 11 rim 

brosur warna dan telah direalisasikan sebanyak 250 

eksemplar leaflet dan booklet, 4 buah baliho, 11 rim 

brosur (100 %) 

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok lnformasi 

Masyarakat. Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kelompok lnformasi Masyarakat memiliki Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Cakupan 

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok lnformasi 

Masyarakat di Tingkat Kecamatan (50%). Target dari 

indikator SPM ini adalah fasilitasi pemberdayaan 

kelembagaan komunikasi sebesar 50%, pada tahun 

2017 telah terealisasi 95%. Batas waktu pencapaian 



79 

 

kedua jenis pelayanan dasar tersebut adalah tahun 

2017. 

 

3.1.2 Indikator Kinerja Kunci 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa urusan komunikasi dan 

informatika, urusan persandian, urusan statistik 

termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayaan dasar dan berdasarkan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

salah satu pedoman evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

yang merupakan indikator kinerja utama yang 

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu 

urusan pemerintahan. Pada penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan 

Informatika adalah : 

4. Ada/tidak Website milik pemerintah daerah, capaian 

Dinas Kominfo Tahun 2018 : ada 

5. Jumlah pameran/expo per tahun, capaian Dinas 

Kominfo Tahun 2018 adalah nihil 

6. Sistem informasi manajemen pemda yang telah dibuat 

pemda, capaian Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah 15 

sistem informasi 

3.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 

Dinas Komunikasi dan Informatika telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Surat 

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Batam Nomor 14/KOMINFO/XII/2016 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Batam. Dalam IKU OPD Dinas 

Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 3 (tiga) 

indikator sasaran OPD yaitu : 
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1. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang telah terpadu secara online; 

2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan 

informasi; 

3. Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam 

perencanaan pembangunan. 

Mengacu pada IKU OPD maka dapat dilihat 

keberhasilan organisasi perangkat daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah tercapainya 

target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja 

Utama (IKU). 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan 

Informatika yang menangani Urusan Komunikasi dan 

Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, maka 

ditetapkan di dalam Renstra OPD Tujuan dan Sasaran  sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Pertama adalah Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dengan 

pemanfaatan TIK dengan sasaran sebagai berikut : 

• Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan 

publik yang baik dan berbasis TIK 

• Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

yang aktual dan faktual  

 

3.3 Program dan Kebijakan 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan 

Informatika, maka ditetapkan 6 (enam) program OPD yang terdiri 

dari 4 (empat) program prioritas dan 2 (dua) program 

pendukung, yaitu : 

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

didukung 2 kegiatan : 

• Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan 
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Sistim Informasi Manajemen Pemerintah yang 

Terintegrasi Ke Pusat Data sebesar Rp. 1.694.900.000,- 

• Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi sebesar 

Rp. 2.074.000.000,- 

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 

Massa, didukung 6 (enam) kegiatan : 

• Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebesar 

Rp. 49.300.000,- 

• Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 

Komunikasi sebesar Rp. 70.640.000,- 

• Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebesar 

Rp. 667.440.000,- 

• Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan 

Informatika sebesar Rp. 100.000.000,- 

• Kegiatan Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota 

Batam sebesar Rp. 199.976.500,- 

• Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di 

Kota Batam sebesar Rp. 1.602.560.000, 

3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan 

Daerah, didukung 1 (satu) kegiatan : 

• Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang 

Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, sebesar Rp. 

80.658.000,- 

4. Program Kemanan Data dan Informasi, didukung 1 (satu) 

kegiatan yakni : 

• Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

sebesar Rp. 35.320.000,- 

5. Program Pelayanan Peningkatan Administrasi Perkantoran, 

didukung 1 (satu) kegiatan Pelayanan Peningkatan 

Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 789.581.466,- 

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, 

didukung 2 (dua) kegiatan yakni : 

• Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 

333.419.000,- 
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• Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur  sebesar 

Rp. 159.546.375,- 

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan 

diatas dapat dilihat lebih jelas dan rinci pada Tabel T-C.33. 

lampiran Rencana Kerja ini. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 

2016-2021 maka secara sistematis diuraikan rekapitulasi 

program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Batam Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada table matriks 

Rencana Kerja (Renja) TA. 2020 yang berisi urusan, program dan 

kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target program 

dan kegiatan, lokasi program dan kegiatan, serta kebutuhan 

dana/pagu indikatif APBD untuk masing-masing 

program/kegiatan (terlampir). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 

dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan 

program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam 

mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan 

Rencana Pembanguan Jangka Menegah Daerah RPJMD 2016-2021. 

Dokumen Rancangan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

daerah maupun melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 

Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah bentuk 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara 

subtansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta 

untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan 

daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD). 

Penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Renstra OPD 

dan hasil evaluasi program dan kegiatan OPD tahun sebelumnya, 

sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang 

berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun 

yang akan datang. 

 

Batam,      Juli 2019 
KEPALA DINAS 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KOTA BATAM 
 

 
 

SALIM, S.Sos, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP.196810211990101001 

 


