
BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 

'9- 
TA}IUN 2017

TEilTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KEzuA

DINAS KOMUNIXASI DAN INFORMATIXA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang T\rgas, Fungsi

dan Tata Keria Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

L999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 ten+"ang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut
asas otonomi dan T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah ada-lah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagr pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oieh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki j abatan pemerintahan.
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9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten

Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.

10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang

secara operasional dan administatif berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati yalg selanjutnya disebut Sekretaris Daerah

Kabupaten Buol.

11. Dinas Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten

Buol yang selanjutnya disebut dinas

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA'TIKA

Baglan Kesatu

Dinas

Pasal 2
(1) Dinas mempunyai tugas perumusan kebijakan dan di bidang

Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Dinas
menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan penl.usunan prograln kebijakan rencana dinas;
b. merumuskan penyusunan kebijakan bidang komunikasi,

informatika, statislik dan persandian;

c. merumuskan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik
dan persandian;

d. merumuskan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

e. merumuskan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan bidang komunikasi, informatika, statistik dan
persandian;

f. merumuskan pelayanan administrasi di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
Bogian Kedua

Sekretaris

Pasal 3
(1) sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

koordinasi serta melakukan evaluasi dan mengatur penyelenggaraan di
bidang kesekretariatan meliputi keuangan dan barang milik daerah,
perencanaan dan pelaporan, serta kepegawaian dan umum.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (r) sekretaris meliputi:
a. penyiapan dan penataan penyelenggaraan tugas kesekretariatan;



b, penyiapan bahan dan data pembinaan, koordinasi dan evaluasi

program Dinas;

c. penyiapan operasional terhadap penyelenggaraan tugas pengelolaan

administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan pelaporan

dinas, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;

d. penyiapan fasilitas tehnis administratif kepada seluruh unit kerja

dinas;

e. penyiapan terhadap penyusunan laporan pelaksanaan program

tahunan dinas serta laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf I
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penJrusunan rencana

program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan Dinas Komunikasi dan

Informatika.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

a. melaksanakan penyusun program tahunan dinas;

b. melaksanakan penyusunan konsep ranperda, rancangan Peraturan

Bupati dan keputusan lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika;

c. melaksanakan pengkoordinasian penJrusunan program dengan unit
organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika,

d. melaksanakan penyiapan bahan dan data untuk analisa
penJrusunan program tal'runan, jangka menengah dan jangka
panjang Dinas; dan

e. melaksanakan penyusunan iaporan pelaksanaan tugas dan progr€rm

Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5
(1) sub Bagian Kepegawaian dan umum mempunyai tugas melalsanakan,

mengelola administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan
tehnis, melaksanakan pengelolaan administrasi perkantora' yang
meliputi kearsipan, pemeriharaan, kebersihan, rencana kebutuhan
barang serta pengelolaan barang inventaris, protokoler dan kehumasan.
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(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum meliputi:

a. melakukan pengelolaan bahan dan data administrasi kepegawaian

dinas dan UPTDT

b. melakukan pembuatan usul mutasi dan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pensiun, peralihan status dari CPNS menjadi

PNS, mutasi jabatan serta pengangkatan dalam jabatan fungsional

menjadi struktural dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

serta UPTD:

c. melaksanakan administrasi penegakan disiplin dilingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika serta UPTD;

d. melakukan analisa. melakukan urLlsan tata naska dinas. rumah

tangga dinas dan perlengkapan;

e, melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang tahunan unit
Dinas Komunikasi dan Informatika serta UPTD;

f. melaksanalan pengelolaan kebersihan rurang€rn dan halaman,

pemeliharaan gedung serta ketertiban dilingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas,

mempersiapkan tata upacara, mengatur penerimaan tamu serta

protokoler lainnya;

h. melaksanakan penyiapan bahan pengusulan, pengadaan,distribusi,

pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan perlengkapan kantor;

dan

L, i. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kenada semua unit
keda dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan BMD

Pasal 6

(1) sub Bagian Keuangan dan BMD mempunyai tugas melaksanakan dan

menghimpun bahan serta data, menganalisis, menyelenggarakan

kegiatan pen1rusunan kebutuhan anggar€rn dan pengelola€rn €rnggaran

belanja rutin dan pembangunan serta asset Dinas.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian

Keuangan dan BMD meliputi:

a. melakukan penJrusunan rencana anggaran belanja Dinas

Komunikasi dan Informatika;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan bendaharawan

dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta UPTD;



c. melaksana penyiapan data untuk bahan koordinasi peiata

usahaan keuangan Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan pengusulan pengelola keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika:

melaksanakan penyiapan daftar gaji pegawai, lembur, honorarium

dan tunjangan lainnya; dan

melaksanakan penyusun€rn laporan pertanggung jawaban keuangan

Dinas.dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagiaa Ketiga
Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pasal 7
(1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusun€rn

nofina, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional
dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bidang pengelolaan

dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan

Konten Lintas Sektoral dal Pengelolaan Media Komunikasi
Publik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral
dan pengelolaan media komunikasi publik;



d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang pengelolaan opini dan aspirasi pubiik di lingkup pemerintah

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik; dan

e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah, pengeiolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi public; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Opini Publik

Pasal 8

(1) Seksi Pengeloiaan Opini Publik mempunyai tugas melaksankan bahan
perumusan dan kebijakan, pen)'usunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan

Opini Publik meliputi :

a. melaksanakan la5ranan monitoring isu publik di media (media massa

dan sosial);

b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan situasi kegiatan

masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Buol

c. melaksanakan memonitoring opini publik tentang masalah aktual
yang disampaikan melalui fomm-forum seminar, lokalarya, diskusi
maupun media massa.

d. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak
pendapat);

e. melaksanakan pengolalran aduan masyarakat; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Sekai Pengelolaan Informasi Publtk

Pasal 9

(l) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penJrusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,



dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk
mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan

informasi publik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan

Informasi Publik meliputi:

a. melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik
lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

b. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk
mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;

c. melaksanakan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;

d. melakukan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi
peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik;

e. melaksanakan pelayanan Informasi publik untuk Implementasi
peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik;

f. melakukan layanan pengaduan Masyarakat; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi publik

Pasal 1O

(1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi publik mempunyai tugas
melaksanakal penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penjrusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemanrauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan Konten Lintas
Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi publik.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengelolaan

Media Komunikasi Publik meliputi:

a. Melaksanakan layanan perenca.naan komunikasi publik dan citra
positif pemerintah daerah;

b. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
lokal;

c. Melaksanakan pembuatan konten loka_l;

d. Melaksanakan pengelolaan sa.luran komunikasi milik
Pemda/media interna.l;

e. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media
pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;dan

f. Melaksanalan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
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Bagiaa Keempat

Bidang Penyelenggaraan BGovernment
Pasal 11

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan

infrastruktur dasar data center, Disaster Recouery Center & TIK

Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,

spesilik & suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data

informasi e-Gouentment, integrasi layanan pubiik dan kepemerintahan,

layanan keamanan informasi e-Gouernment, layanan sistem komunikasi

intra Pemerintah Daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penyelenggaraan E-Government meliputi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan

Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recouery Center &, TIK

Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan

Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan

Manajemen Data Informasi. e-Gouernmenf, Integrasi Layanan Publik

dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Gouentment,

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data

Center, Disaster Recouery Center & TIK Pemerintah Daerah;

penyiapan Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik,

Spesifrk & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data

Informasi e-Gouemment, Integrasi Layanan Publik dan

Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Gouernment,

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang layanan Irrfrastruktur dasar Data Center, Disaster Reauery

Center & TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet

dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan

Pengeloiaan Aplikasi Generik, Spesifrk & Suplemen yang terintegrasi,

d.



Layanan Manajemen Data Informa si e-Gouernment, Integrasi Layanan

Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-

Goventment, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

dan

penyiapan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recouery Center &

TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan

Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan

Manajemen Data Informasi e'Govemment, Integrasi Layanan Publik

dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Gouernment'

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Sekgi I nfrastruktur dan Teknologi

Pasal 12

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan peiaksanaan kebijakan' pen5rusunan norma'

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dal

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporal di bidang Layanan

Infrastruktur dasar Data Center, Dbaster Recouery Center & TIK

Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet.

Q) Uratan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur

dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data

Center (DC) dan Disaster Recouery Center (DRC);

b. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam

implementasi e-Gouernment,

c. melasanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam

pengelolaan infrastruktur dan Teknoiogi Informatika, Gouernment

Cloud ComPuting;

d. melaksanakan layanan pengeloiaan akses internet pemerintah dan

publik;

e. melaksanakan layanan filtering konten negatif;

f. melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah

Daerah: dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

e.
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Paragraf 2

Seksi Pongembangan APlikasi

Pasel 13

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan nonna,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen

yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Gouernment,

Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan

Aplikasi meliputi:

a. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan

pelayanan publik yang terintegrasi;

b. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan

pubiik;

c. Melaksanakan penetapkan standar format data dan informasi,

walidata dan kebijakan;

d. Melaksanakan layanan recouery data dan informasi;

e. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan

dan non pemerintahan;

f. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan

Sistem Informasi Publik:

L g. Melaksanakan layanan interoperabilitas;

h. Meiaksanakan layanan interkonektivitas layanan publik dan

kepemerintahan;

i. Melaksanakan iayanan P:usat Application Programm Interface (APll

daerah; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Keamanan Informasi E-Government

Pasal 14

(1) Seksi Keamanan Informasi E-Government mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penlrusunan norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Layanan Keamanan Informasi e-Gouemment,

Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan

Informasi E-Government meliputi:

a. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
b. Melaksanakan layanan pen€rnganan insiden keamanan informasi;
c. Melaksalakan iayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia di bidang keamanan informasi;
d. Melaksanalan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik

Pemerintah Daerah;

e. Melaksanakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
g. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana

komunikasi pemerintah;

h. Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem
komunikasi oleh aparatur pemerintahan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kellma
Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika

Pasal 15
(1) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika mempunyai tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusunan
norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang layanan hubungan media, penguatan Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan
Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah daerah
dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chieflnformation
Oflicer (GCIO) Pemerintah daerah, dan penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart Ciry.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungal
Media dan Layanan Informatika melipuli:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah daerah dan
Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemerintahdaerah, penyelenggaraan Ekosistem
TIK Smart City;



b, Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain

dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan

daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah daera-h dan

Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information

Offrcer (GCIO) Pemerintahdaerah, Penyelenggaraan Ekosistem

TIK Smart City;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungal media,

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan

penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan daerah,

Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah daerah dan

Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemerintah daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK

Smart City;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supewisi di

bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber

Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi,

Layanan Nama domain dan sub domain bagr lembaga,

pelayanan pubiik dan kegiatan daerah, Pengembalgan Sumber

Daya TIK pemerintah daerah dan Masyarakat, Penyelenggataan

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah daerah,

Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan

media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan

penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, Pengembangan

Sumber Daya TIK pemerintah daerah dan Masyarakat,

Penyelenggaraan Govemment Chief Information Officer (GCIO)

Pemerintah daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Hubungan Media

Pasal 16

Seksi Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen1rusuna-n norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait

fungsi layanan hubungan media.

(1)



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan

Media meliputi:

a. Melaksanakan layanan pengeloiaan informasi public untuk
Implementasi peraturan perundang-undangan keterbukaan

informasi publik;

b. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi

peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik;

c. Melaksanakanlayanan pengaduan masyarakat;

d. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media

relations);

e. Melaksanalan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan

daerah (brie{ing notes, press release, backgrounders); dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaaa Sumber Daya dan Layanan Publtk

Pasat 17

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penJrusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penguatan Kapasitas Sumber

Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta

Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan

publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya

TIK pemerintah dan Masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan

Sumber Daya dan Layanan Publik meliputi:

a. Melaksanakan layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses

informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
b. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik;

c. melaksanakan Layanan pendaftaran narna domain dan sub

domain instansi penyelenggara negara bagr kepentingan

kelembagaan, peiayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

d. Melakksanakan penetapan sub domain terhadap domain yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

e. Melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain

Pemerintah daerah:

f. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam

pengelolaan domain, Portal dan website;



g. Melaksanakan penetapan dan mengubah nama pejabat domain,

menetapkan mengubah nama domain dan sub domain,

menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;

h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan

sertilikasi teknis bidang TIK;

i. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

implementasi e-Government dan Smart City;

j. Melaksanakan Layanan implementasi e-Government dan Smart

City, dan Promosi pemanfaatan layanan Smart City; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Tata Kelola E-Government

Pasal 18

(1) Seksi Tata Kelola E-Government mempr.rnyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK

Smart City.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola E-

Government meliputi:

a. melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu

implementasi e-Government;

b. melaksanakan l,ayanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi

Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas

Pemerintah Pusat serta non pemerintah;

c. melasanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-

Government Pemerintah daerah;

d. melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Re-

engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non

pemerintah (Stakeholder Smart City);

e. melaksanalan Layanan Sistem Informasi Smart City;

f. melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

g. melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian

Smart City; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

dengan tugas dan fungsinya.



(1)

Bagian Keenam

Bidang Statistik
Pasal 19

Bidang Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma' standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan statistik

daerah dan informasi pembangunan daerah yang meliputi

pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis, pemutakhiran data'

dan publikasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik

meliputi:

a. penyiapan bahan penl'usunan kebijakan Bidang Data Statistik

Daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data dan informasi

pembangunan daerah;

c. penyiapan Pengumpulan data dan informasi kebutuhan penJrusunan

dokumen publikasi statistik daerah;

d. penyusunan dan penganalisisan data dan informasi pembangunan

daerah;

e. penyiapan pengumpulan dan penganalisisan data statistik daerah;

f. penyiapan pengeioloaan, pemutakhiran data dan pen5rusunan

Statistik Daerah;

g. penyiapan bahan Penyusunan Sistim Informasi Profil Daerah;

h. penyiapan pengumpulan bahan dan penganalisisan data

pen5rusunan indikator statistik sektor ekonomi, pembangunan, dan

sosial budaya; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan'

Paragraf 1

Seksi Statistlk Sektor Sosial Budaya

Pasal 2O

Seksi Statistik Sektor Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan' penyusunan

norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang layanan statistik daerah sektor sosial budaya'

urai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi statistik sektor

Sosial Budaya meliPuti:

(2)

(1)

(21



a. melaksanakan penyusunan kebijakan Statistik Daerah sektor Sosial

Budaya;

b, melaksanakan Pengumpulan data dan informasi kebutuhan
penJrusunan dokumen publikasi statistik daerah sektor Sosial

Budaya;

c. melaksanakan Pengumpulan dan penganalisisan data statistik
daerah sektor Sosial Budaya;

d. melaksanakan pengeloloaan, pemutakhiran data dan penJrusunan

Statistik Daerah sektor Sosial Budaya;

e. melaksanakan pengumpulan bahan dal penganalisisan data
penJrusunan publikasi serta indikator stalistik sektor sosial budaya;

dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

C
Paragraf 2

Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan pembangunan

Pasal 21
(f) Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas

meiaksanakan penyiapan perLlmusan dan pelaksanaan kebijakan,
pen)'usunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, sera pemanrauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan statistik daerah sektor Ekonomi dan
Pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik

'._ Sektor Ekonomi dan Pembangunan meliputi:
a. melaksanakan penJrusunan kebijakan Statistik Daerah sektor

Ekonomi dan Pembangunan;

b. meiaksanakal pengumpulan data dan informasi kebutuhan
pen1rusunan dokumen publikasi statistik daerah sektor Ekonomi dan
Pembangunan;

c. melaksanakan pengumpulan dan penganalisisan data statistik daerah

sektor Ekonomi dan Pembangunan;

d. melaksanakan pengeloloaan, pemutakhiran data dan penJrusunzrn

StaListik Daerah sektor Ekonomi dan Pembangunan;

e. melaksanakan Pengumpulan bahan dan penganalisisan data
penJrusunan pubiikasi serta indikator statistik sektor Ekonomi dan

Pembangunan; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



(1)

{2)

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Data dan Informaei
Pasal22

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang layanan Pengelolaan Data dan Informasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Seksi Pengelolaan

Data dan Informasi meliputi:

a. melaksanakan penJrusun€ur kebijakan pengelolaan data dan

informasi;

b. melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan

daerah;

c. melaksanakan penyusunan dan penganalisisan data dan informasi
pembangunan daerah;

d. melaksanakan penyusunan Sistim Informasi Profil Daerah;

e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penganalisisan data
pen5rusunan pubiikasi informasi pembangunan daerah; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Baglan KetuJuh

Bidaag Persandian

Pasal 23
(1) Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Bidang Persandian yang meliputi tata kelola, pengamurnan,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandial.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian

meliputi:

a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
persandian yang meiiputi penyelenggaraan pembinaan sumber daya

manusia, peraiatan, sistim, kelembagaan, pengawasan dan

pengendalian;

b. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pengamanan informasi pemerintah daerah;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan

komunikasi dan sistem informasi persandian:

C
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d. penyiapan pelaksanaan pengawasan operasional persandian;

e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup
pembinaan persandian; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragaraf I
Seksi Tata Kelola Persandian

Pasal 24
(1) Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tata
Kelola Persandian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola
Persandian meliputi:

a. melakukan pen5rusunan bahan perumusan kebijalan teknis tata
kelola persandian;

b. melakukan penJrusunan bahan penyelenggaraan pembinaan sumber
daya manusia, peralatan, sistim, dan kelembagaan;

c. melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan komunikasi
dan sistem informasi persandian;

d. melakukan penyiapan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber
daya persandian;

e. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang persandian; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragaraf 2
Seksi Operasional pengamanan persandian

Pasal 25
(1) Seksi Operasional Pengamanan persandian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penJrusunan norna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan Operasional Pengamanan persandian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional
Pengamanan Persandian meliputi:

a. melakukan penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional pengamanan persandian;

b. melaksanakan koordinasi pengamanan data informasi;

C



c, melaksanakan koordinasi pengamanan peralatan sandi dan kunci

sistem sandi;

d. melakukan pemeliharaan materil persandian dan asistensi

pengamanan dokumen.

e. melakukan pengimputan sandi dalam pengamanan dokumen

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragaraf 3

Seksi Pengawasan dan Evaluasl Peayelenggaraan Persandian

Pasal 26
(1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumus€rn dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, serta pelaporan Pengawasan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Persandian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian meliputi:

a. melaksanakan peny'usunan bahan perumusan kebijakan teknis

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;

b. melaksanakan penyr:sunan bahan penyelenggaraan pengawasan dan

evaluasi persandian;

c. melaksanakan penJrusunan bahan koordinasi pengendalian

penyelenggaraan persandian;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan

persandian;

e. melaksanakan pengawasan pelaporan penyelenggaraan persandian;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Paaal2T

Uraian tugas, fungsi dan tata ke{a Kelompok Jabatan F\rngsional

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.



(1)

(21

BA.B IU

TATA I{ER.IA

Pasat 28

Untuk menyelenggarakan urus€ur pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar

pelayanan minimal.

Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar

pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar

satuan organisasi di iingkungan Pemerintah Daerah serta dengan

instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing.

Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap

pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

asas umum penyelenggaraan negara.

Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a. asas kepastian hukum;

b. asas tertib penyelenggaraan negara;

asas kepentingan umum;

asas keterbukaan ;

asas proporsionalitas;

asas profesionalitas; dan

asas akuntabilitas.

Pasal 3O

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib

mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta

memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam ha-l terjadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang

diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1)

(21

(3)

d.

e.

f.

(1)

(21
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(1)

(2)

(3)

Pasaf 31

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti

dan mematuhi petunjr.rk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.

Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap

pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

Dalam ha1 Kepala Dinas berhalangan, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas

secara Langsung sekretaris dapat mewakili dan apabila sekretaris

berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang

bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan unit kerja dengan

memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB TV

KEPEGA TAIAN

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan

formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan

senioritas dalam Daftar Unrt Kepangkatan dan syarat jabatan.

Ketentuan mengenai formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengar Peraturan Bupati

berdasarkan hasil analisis iabatan dan analisis beban keria.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 34

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

tugas dan fungsi Dinas dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
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(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di

laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas, wewenang,

dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) darr ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejal
pengangkatannya.

BAA VI
PERLENGKA.PAN KAITTOR DAI{ ASET

Pasal 35

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urllsan yang menjadi tugas

dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri

Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan asset meliputi alat,
perkakas dan perlengkapan kerja.

(2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilal<ukan

sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{3} Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang

melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.

(4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan

kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap

untuk dipergunalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut penentuan kebutuhan dan standarisasi
perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang

mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas yang ada sebelumnya,

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggai, Og, 3$-r,ed|
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