PEMERINTAH KABUPATENBANYUWANGI
PERATURANBUPATI BANYUWANGI
NOMOR L
TAHUN2010
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA}
KABUPATEN BAT{YUWANGI
BUPATI BANYUWANGI.

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka memenuhikebutuhaninformasisecara
cepat, akurat dan terpadu untuk menunjangkeberhasilan
pengamb'ilankeputusansecara berdaya guna dan berhasil
guna, perlu dibangun dan dikembangkanSistem lnformasi
ManajemenDaerah(SIMDA)KabupatenBanyuwangi;

b.

bahwa untuk membangun dan mengembangkansistem
informasi manajemen sebagaimana tersebut pada butir a
tersebutdi atas, perlu adanya pengaturan,pembinaandan
pengembangan
di bidangsurnberdaya rnanusia(brainware),
piranti keras (hardware)dan piranti lunak {software},sarana
pendukungdan sistemjaringanteiekomunikasi
sesuaidengan
skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah
KabupatenBanyuwangi;

c.

Bahwa sehubungandengan maksud pada huruf a dan b
tersebutdi atas, perluditetapkandan diaturmengenaiSistem
InformasiManajemenDaerah(SIMDA)PemerintahKabupaten
Banyuwangr
denganPeraturanBupatiBanyuwangi;

Mengingat : 1.

Undang-Undang
Nomor10 Tahun2004 tentangPembentukan
PeraturanPerundang-undangan
(LembaranNegaraRepublik
lndonesia Tahun 2A04 Nomor 53, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4389);
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2.

Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan
Undang-Undang
Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004
Nomor125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
NomorM37|, sebagaimanatelah diubahterakhirkali dengan
Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
KeduaAtas Undang-Undang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun2008 Nomor59, TambahanLembaranNegaraRepublik
fndonesiaNomor48l-a\;

3.

Nomor33 Tahun2AB4tentangPerimbangan
Undang-Undang
KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahDaerah
(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun zO0F.Nomor
126,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4438);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunandan PenerapanStandar Pelayanan
Minimal (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2005
Nomor150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4585)

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2QA7 tentang
OrganisasiPerangkatDaerah (LembaranNegara Republik
fndonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan Lembaran
NegaraRepubliklndonesiaNomor4741);
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Keputusan Presiden Nomor I Tahun 2003 tentang Tim
KoordinasiTelematikaIndonesia;

7.

InstruksiPresidenNomor3 Tahun2003tentangKebijakandan
StrategiNasionalPengembangan
E-Government
;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992
SIMDAGRI;
tentangPokokPokokKebijaksanaan

9.

PeraturanDaerah KabupatenBanyuwangiNomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi(LembaranDaerahKabupatenBanyuwangi
Tahun
2008Nomor1lD) ;
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IIEf,IUTUSKAN:
MCNCtApKan
: PERATURANBUPATIBANYUWANGI
TENTANGSISTEMINFORMASI
MANAJEMENDAERAH{SIMDA)KABUPATENBANYUWANGI
BAB I
KETENTUANUMUM
PASAL1
DalamPeraturanBupatiini,yangdimaksuddengan:
1.

Kabupaten
adalahKabupaten
Banyuwangi

2.

Pemerintah Kabupaten adatah Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

3.

BupatiadalahBupatiBanyuwangi

4.

PengelolaData Informasiadalah SekretariatSTMDAyang
bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengolahan,
pengelolaan
datadan informasisecaraterpusatdi
wilayahPemerintah
Kabupaten
Banyuwangi.

5.

PengelolaData Lokal Fungsionaladalah satuan kerja I
organisasiyang bertanggungjawab atas penyelenggaraan
datasesuaidengantugaspokokdan fungsinya.

6.

Simpul Jaringan adalah serangkaianperangkatkomputer
pengolahan
datapadaunitkerja/ organisasi.

7.

Server adafah perangkatkomputer yang ada pada simpul
jaringanyang berfungsimenghimpun,merekam,menyimpan
dan mendistribusikan
dan ataumelayanidata.

8.

Terminaladalahperangkatkomputeryang merupakanbagian
dari server yang berfungsimemasukkandata, memberikan
kepadadan ataumengambildatadariserver.

9.

Dataadalahsesuatuyangdapatberupaangka,huruf,simbol,
dan ataukombinasi
dariunsur-unsur
tersebutyangmempunyai
pengertiantertentu.

10.

Informasiadalah hasil pengelolaandata berupa keterangan
yang mempunyainilai / arti bagi pemakai dalam rangka
pengambilan
menunjang
keputusan.
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11.

Sistem adalah totalitas terpadu deri I atas unsur dan atribut
yang saling berhubungan,
terkait,saling mempengaruhi
dan
ketergantunganserta saling menentukandenganfungsi utama
mencapaitujuantertentu_

12.

Manajemen adalah usaha pendinamisan,pengarahan,
pengkoordinasian,
pengambilankeputusan,penatalaksanaan,
pengendalian,pemeliharaandan pengembanganorganisasi
secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan
tujuanorganisasi.

13.

Sistem InformasiManajemenyang setanjutnyadisingkatSIM
adalah suatu totalitasterpaduterdiri atas perangkatpengolah
(pengumpul,prosedur,tenagapengofah,perangkatfunakdan
fain sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat
komunikasi,perangkatpemakai(para pengambilkeputusan,
staf) yang saling berkaitian,berketergantungandan saling
menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk
mendukungprosespengambilan
keputusan.

14.

Sistem Informasi Manaiemen Daerah yang selanjutnya
disingkat SIMDA adalah sistem informasi manaiemenyang
mencakupseluruh subsistemyang mendukungkebutuhan
informasiyang terintegrasisecara baik sesuai denganstrata
informasi yang

menunjang proses
pengambilankeputusandi semua eselonI jajaranPernerintah
KabupatenBanyuwangi.
15.

ditentukan untuk

Kodifikasiadatah hasil proses pembakuanlambang, sirnbol,
tanda, formulir dan seienisnya yang dipergunakan dalam
penyefenggaraan
SIMDA yang ditetapkanofeh pey'abatyang
berwenang.

16.

Bank Data adalah himpunanberbagaijenis data yang berasal
dari simpul-simpul(server)yang disimpandalambentukbank
data terpusatberdasarkansistemmanajemendata base (data
basemanajemensistem)ataufungsisejenisnya.
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BAB II
Maksud,Tuiuan,SasarandanAzaz
Pasal2
Maksud
SIMDAadalahuntukmemberikanarah,pedoman
Maksudditerapkannya
dan landasan hukum bagi pembangunan,pengembangandan
pelaksanaan Sistem Informasi Manaierren Daerah di lingkungan
Pemerintahanl(abupaten Banyuwangidalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan,pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Pasal3
Tujuan
Tujuan SIMDA adalahterciptanyamekanismepengambilankeputusan
yang berwenangdi lingkunganPemerintahKabupaten Banyuwangi
secara efektif dan efisbn dalam rangka menuniang kebefiasilan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan
pelayanankepadamasyarakat'
Pasal4
Sasaran
SasaranSfMDAadalah:
1.

Tersedianyainformasisecara kongkritsesuai dengan strata
informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan
keputusanyang berwenangdi segala tingkatandi lingkungan
PemerintahKabupatenBanyuwangi.

2.

Meningkatnyakualitasmanajemendi lingkunganPemerintah
dan seluruhjajarannya'
KabupatenBanyuwangi
Pasal5
Asas

Pembangunandan pengembanganSIMDA PemerintahKabupaten
Banyuwangiberlandaskanpadaasas-asassebagaiberikut:
1.

Asas keseimbanganyang dinamis I luwes, bahwa dalam
penanganan stMDA ditentukan batas kewenangan dan
kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat
sentralistisdan pengelolaanyang bersifatdesentralistis.
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2,

Asas pengefolaantersebar {distributed processing},bahwa
pembangunan
sisteminformasiyangdapatmendukungsimpulsirnpuljaringan {networkmodes)secara sehatterarah dengan
keterpaduansistemsecarakeseluruhan.

3.

Asas kewenangankhusus simpul jaringan, bahwa setiap
simpuljaringandiberikankewenangankhusussesuaidengan
spesialisasijenis informasiyang ditanganiuntuk menjamin
terciptanyaasas manfaatsecaraoptimal,efisiendan efektif.

4.

Asas prioritas penyediaaninformasi,bahwa setiap simpul
diwajibkanuntukmemenuhikebutuhaninformasiyang bersitat
strategisdisampingmemenuhikebutuhaninformasibagi simpul
yangbersangkutan-

5.

gerbangjaringan(neirork gatantay),bahwa
Asas pemanfaatan
setiapperangkatpemakaijaringankomunikasimengaksesnya
melaluiSlMDA Pemerintah KabupatenBanyuwangi.
BAB III
PEMBANGUNAN
DANPENGEMBANGAN
Pasal6

(1)

Pembangunandan pengembanganSIMDA dan aplikasinya
(subsistem-subsistem)berpedoman pada prinsip-prinsip
sebagaimana
dimaksudpadapasal5.

(z',)

Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistemsubsistem) bedasarkan skala prioritas sesuai dengan
kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya
manusia,pirantikerasdan pirantilunak.

(3)

Pembangunan
:
dan pengembangan
SIMDAmelipr.rti
a. Kualifikasizumberdayamanusia;
b. Pirantikeras;
c. Pirantilunak;
d. Sistem,jaringantelekomunikasi;
e. Bankdata.

Pesal 7
PirantiLunak
Piranti lunak meliputi :
a.

SistemOperasi:

b"
c.

Sistemlnformasi:
Paketprogram/ aplikasi

d.

SistemTelekomunikasi.
PasalI

(1)

SistemOperasi
Pembangunandan pengembangansistem operasi $IMDA
Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan pemakaian
perangkatkeras, perangkatlunak, perkembanganteknologi
dan tetap mempertirnbangkan keterpaduan dalam
pengoperasiannya
(compatible)
;

(2)

Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
memanfaatkanproduk-produksistem operasi yang bersifat
open source ifree license) maupun produk-produksistem
operasilicense,sesuaidengannilai kemanfaatan,efisiensidan
fleksibilitas.
Pasal9

(1)

SistemInformasi
Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan
berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas
penunjang.

t2)

Dalam pembangunandan pengembangansistem informasi
dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang
dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data I
informasiyangbersifatsentralistis
dan desentralistis.

(3)

Penerapanprinsipsentralistik
di lingkupPemerintahKabupaten
Banyuwangihanya berlaku bagi sistem informasimanajemen
yang bemilai strategis dan menjadi tanggung jawab
PemerintahlGbupatenBanyuwangidalam rangkamemenuhi
kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dalam

menyelenggarakan pernerintahan,
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(4)

Penerapanprinsip desentrarisasipada unrt kerja berraku

bagi
sistem informasimanajemenyang bernilaitaktis operasional
yang menjadi tanggung iaruab unit keria dalam
upaya
rnemenuhikebutuhanpengambilankeputusanpimpinan
unit
kerja.

(5)

setiap pembangunansistem informasi manajemen taktis
operasionalpenunjang urrtuk setiap unit kerla, seyogyanya
tetap melakukankoordinasiI konsultansidengan *kretariat
SIMDA PemerintahKabupatenBanyuwangiuntuk menjamin
integratedsistem.
Pasal10

Sistem informasisebagaimanapada pasal 9 ayat (1)
diklasifikasikan
menjadi2 (dua)sisteminformasiyaitu:
Klasifikasit
sistem Informasi yang bemilai strategis untuk memenuhi
kebutuhan pengambirankebijakan pemerintah Kabupaten
Banyuwangi.
b.

Klasifikasitl
sistem infonnasi yang dibangun dan dikembangkan
untuk
memenuhikebutuhanringkungansatuan unit keda (satkersatker) yang tidak terkait rangsungdengan sistem informasi
lainnya, tetapi tetap mengacu pada terraksananya
sistem
infiormasistrategis.pernbangunandan pengembangan
sistem
informasiini harusmendapatpersetujuanBupati.
Pasal11

Aplikasisisteminformasirainnyadibangunsesuaidengan
kebutuhandan
perkembanganteknologi.

pasal12
PaketProgram/ programAplikasi
Pemilihandan penentuanpenggunaanpaket program
/programAptikasi
disesuaikan
dengankebutuhandengansistemoperasi/sisteminformasi.

g
Pasal13
SistemJaringanTelekomunikasi
Sistem jaringan tetekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan,
kemampuandan kemajuanteknologiserta memenuhipersyaratanteknis
yang baku berdasarkanklasifikasisisteminformasiyang dibangundan
dikembangkan.
Pasal14
Pirantikeras
(1)

Pemenuhankebutuhanpirantikeras pada setiap unit keria
harusdisesuaikandengansisteminformasiyangtelahada dan
atau dibangunserta dikembangkandenganketentuansebagai
berikut:
a" Bagi unit kerja yang telah memilikipirantikeras komputer
dapat dikembangkandengan memperhatikankebutuhan
sebagairnanadimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh
dapat dikomunikasikan serta menjarnin keterpaduan
(integrated).
b. Bagi unit kerjayang belummemilikipirantikeraskomputer
harusdisesuaikandengansistenrinformasiyang dibangun
dengantetapberpedornanpadaPeraturanini.

(2)

Pengadaanpirantikeras komputeryang digunakanoleh unit
kerjaharusdapatberkomunikasi
sertamenjaminketerpaduan.
Pasal15

PengadaanPirantikeras komputeruntuk unit kerja harussesuaidengan
ketentuandan peraturanperundangan
yangberlaku.
Pasal16
Kualifikasisumberdayamanusia
(1)

Untukoperasional
komputerdipedukan
pemonil,baik
kualifikasi
tingkat operator,programmer,sistem analis maupuntenaga
teknislainnya.
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(2)

Dalam rangka usaha peningkatan kualitas controt sumber
Daya Manusiasebagaimanadimaksudayat (1) pasal ini,
diselenggarakanpendidikan dan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan.

(3)

Penyelenggaraan
pendidikandan pelatihanbagi peningkatan
sumber Daya Manusiadi lingkunganpemerintahKabupaten
Banyuwangidikoordinasikanoleh Instansi yang benrenang
bekeria sama dengan lembaga diklat milik pemerintahatau
lembagadiklatteknisyanglain.

(4)

Dalamkondisitertentu,pelatihandan bimbingan
teknisaplikasi
komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan
PemerintahKabupaten Banyuwangidapat diserenggarakan
secara khusus oleh Dinas Perhubungan,Komunikasidan
fnformatikaKabupatenBanyuwangi.
Pasal17
Bankdata

(1)

Guna menunjangkebutuhanSIMDA KabupatenBanyuwangi
dibangunBank Datasesuaidenganprinsipsistemmanajemen
dan data base PenrerintahKabupatenBanyuwangi.

(2)

untuk pembangunanbank data sebagaimanadimaksudpda
ayat (1) pasalini setiapunit kerjawajibmengkontribusikan
data
yang bemilai strategis kepada bank data, melalui Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuwangi.

BAB IV
OPEMSIONALISASI
Pasal18
(1)

operasionalisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi meliputi
kegiatanpengumpulan
data, analisis,evaluasidan penyajian
data.
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t2|

Guna terciphnl,a kesatuan bahasa dan tindakanoperasftenaf
sebagaimanadimaksudayat (1) pasal ini akan ditetapkan
kodifikasi antara lain penggunaan lambing, symbol, tianda,
formulir-formuliryang akan digunakandalam penyelenggaraan
Banyuwangi.
SIMDAKabupaten

(3)

Formulir-formulir
sebagaimanadimaksud ayat (2) pasal ini
harus mernenuhi persyaratan representatif, integratif dan
aplikatifsesuaidengankebutuhan.
Pasal19
Pengumpulan
Data

(1)

Pengumpulandata dilaksanakanoleh Unit Keria secara aktif
maupunpasif.

(z',)

Pengumpulan
datasebagaimana
dimaksudpadaayat(1) pasal
ini, menggunakanformulir-formulir
sebagaimanadimaksud
padapasal18 ayat (3).
Pasal20

(1)

Tata cara pengumpulandata yang dilakukanoleh Unit Kerja
disesuaikandengan sistem informasi yang dibangun dan
dikembangkan.

{z)

Tata cara pengumpulandata sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) pasalini, diaturlebihlanjutdenganKeputusanBupati.
Pasal21
PengolahanData

{1}

Pengolahan data

rnelipr.rti kegiatan-'kqiatan penataan

klasifikasi,perekaman,realisasi,pemutakhiran,perhitungan
dan analisisyang dituangkanneniadi infonnasi.
(2)

Pengolahandata dapat dilakukansecara manual dan atau
komputerisasi.

(3)

Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara
komputerisasi,dapat dilakukansecara terpusat (sentralisasi),
terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya
(distributedprocessing).
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(4)

Pengelofaandata dapat difaksanakanbekerjasamadengan
pihaklainatas PersetujuanBupati.
Pasal22
PengelolaData LokalFungsional

(1)

Pengeloladata lokal fungsionaladalah pengeloladata dari
masing-masingunit kerja yang merupakansumber data I
informasiSIMDAKabupatenBanyuwangi.

(2)

Unit data lokal tungsional berkewajibanmenyediakandan
menyampaikandata / informasi yang dipedukan kepada
SekretariatSIMDAuntukdiolahyangselanjutnyadipergunakan
sebagaidasarpengambilankebijakan,
Pasal23
Penyimpanan
dan Pengambilan
Data

(1)

Penyimpanan
dan pengambilan
kembalidata/ infonnasidapat
dilakukansecaramanualdanataukomputer.

(2|

Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara tengkap
berdasarkanaplikasisistem informasiyang dibangunsecara
sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan
perkembangan teknologi.

(3)

Penyimpanan dan pengambilan data / informasi melalui
sekretariatSIMDAdan atauUnit Kerialokalfungsional.
Pasal24
Distribusidan KontribusiInformasi

{1}

Distribusidan kontribusidata / informasi melalui sekretariat
SIMDA dan atau Unit Kerja lokal fungsional Pemerintah
KabupatenBanyuwangi.

{2}

Data I informasi yang bersifat strategis disimpan oleh
SekretariatSIMDAdi bankdata untukdirawatsecaraaman.
Pasal25
Analisisdanevaluasi

(1)

Data / informasi yang diterima Skretariat SIMDA yang
memerlukananalisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah
bersamadenganunitI instansiterkaitfungsional.
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(2|

Hasil telaah sebagaimanatersebut ayat (1) pasal ini beserta
berkasnyadisimpanpada sekretariatSIMDAdan selanjutnya
akandigunakanpimpinanunfukpengambilankepufusan.
Pasal26
Kerahasiaan
data/ Informasi

(1)

Seluruhdata/ informasiyangdisimpanpadasekretariatSIMDA
KabupatenBanyuwangiadalahbetsifatrahasia.

(2)

Penggunaandata / Informasiyang tersimpanpada sekretariat
SIMDA harus seijin Bupati atau Ketua PelaksanaSIMDA
PemerintahKabupatenBanyuwangi.
Pasal27
PenentuanPrioritas

skala
SIMDAdilakukanberdasarkan
Pembangunan
dan Pengembangan
prioritas,yang didasarkanpada kebutuhaninformasi,kesiapansarana
dan prasarana,personalsertaanggaranyangtersedia.
Pasal28
Pembiayaan
Pembiayaanpembangunan,pelaksanaandan pengembanganserta
pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari APBD Kabupaten
Banyuwangi.
BABV
ORGANISASI
Pasal29
SusunanOrganisasi
Banyuwangiterdiri
dari :
Susunanorganisasi
SIMDAKabupaten
Pengarah

:

BupatiBanyuwangi;

Pembina

:

WakilBupatiBanyuwangi;

Ketua

:

SekretarisDaerahKabupatenBanyuwangi;

WakilKetua

.

Asisten

Pemerintahan Sekretaris Daerah

KabupatenBanyuwangi
SekretarisI

:

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
KabupatenBanyunangi;

Sekretarisll

:

Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasidan
InformatikaKabupatenBanyuwangi,
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:

Anggota

Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian,
Camat,Desa/ Kelurahan/ KomponenPemerintah
KabupatenBanyuwangi.

:

Sekretariat

Dinas Perhubungan,Komunikasidan Informatika
Banyuwangi.
Kabupaten
Pasal30

Tugas,TanggungJawabdan Wev$enang
PersonalSIMDA
(1)

Pengarah
a . Memberikanarahandalam menentukankebijaksanaan

umumpembangunan
dan pengembangan
SIMDA.
b . Menetapkan,merevisiusulan/ programyang berkaitan

denganpembangunan
SIMDAdan
dan pengembangan
pembiayaannya(2)

Pembina
a.

Memberikan bimbingan agar kebi.iaksanaanumum
pembangunan
dan pengembangan
SIMDAterlaksana
maksuddantujuanyangditetapkan.
sesuaidengan

b.

Membinaagar setiap unit kcfia I pengeloladata lokal
fungsional dapat berperan dalam SIMDA sesuai
denganfungsinya.

(3)

c.

Memberikanpertirnbangan,saran dan usul dalam
pembangunan
dan pengembangan
SIMDA.

d.

Memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam
pembangunan
dan pengembangan
SIMDA.

Ketua
jawab pembangunandan pengembangan
a . Penanggung
SIMDA.
b . Menyusunprogrampembangunan
dan pengembangan

SIMDAsesuaidengankebutuhan,kemajuanteknologi
dan danayangtersedia.
Mengkoordinasikan
tlgas dan hnggung jawab masing*
masingpersonalyang
terlibatdalamSIMDA.
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d. Mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan dan

pengembangan
SIMDA.
e. Melaporkan

pelaksanaan

pembangunan

dan

pengembanganSIMDAkepadaBupatiBanyuwangi.
f. Menyusunrencanakodefikasi,lambing,symbol,tanda
dan formulir dalam rangka pembangunan dan
pengembangan
SIMDA.
g. Menyusunprogrampembangunandan pengembangan
SIMDA dalam rangka pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan
dan pembinaanmasyarakat.
h. Melaksanakanevaluasidan rnenyampaikanusul atas
keaktifan unit pengelola data lokal fungsional dalam
penyampaian
data/ inforrnasipadaSIMDA.
(4)

Sekretaris
a. Mengadministrasikan kegiatan dalam
pembangunan
dan pengembangan
SIMDA.

rangka

pengelolaandata 1 informasidan
b. Mengkoordinasikan
jawabSekretariatSIMDA.
penanggung
c. Mempersiapkandata informasiyang diperlukandalam
rangkaeksposedan publikasidatal informasi.
d. Tugas-tugaslain yang berhubungandengansekretariat
SIMDA.
BABVI
KETENTUANPENUTUP
Pasal31
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 29 Tahun zWT tentang Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan
dinyatakantidakberlakulagi.
Pasal32
HaLhalyang belum cukup diatur dalam PeraturanBupati ini sepanjang
menyangkutteknis pelaksanaannyaakan dfutapkan lebih lanjutdergan
Keputusan
Bupati.
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Pasal 33
PeraturanBupatiini mulai berlakupada tanggaldiundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkanPengundangan
Peraluran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
KabupatenBanyuwangi.

Ditetapkandi Banyuwangi

ranssat tg ?*nt^;
Pada

lgto

LESTARI,SE, HT

Diundangkan
di Banyuwangi
Padatanggal18 Pebruari
2010
n Banyuwangi

Madya
LJtama
198212
1 002
BERITADAEMH TGBUPATEN
BANYI'WANGI
TAHUN2010 NOMOR1lE

