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-   Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
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PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel, dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi. 

 

 
 

 
Layanan Persandian, Pengembangan, 

Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi 

Informatika 

 
Pengkajian, Penelitian, Pengembangan 

dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK 

 

Statistik dan 

Informasi 

 
Pemberdayaan, Pengembangan, 

Pembinaan dan Penyebarluasan 

Informasi 

 

 

Pemberday 

aan Aplikasi 

Informatik a 

Persandian Pengemba 

ngan 

Aplikasi 

Informatik a 

Data 

Center 
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Statistik  Layanan 
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aan 

Komunikasi 

 

Komunikasi 

Publik 

Kemitraan 

komunikasi dan  

kelembagaan 
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dan 

pengemb 
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pengaman 

an dan 
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dan 

Pengemb 

angan 
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angan dan 
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Pembinaan dan 

pengembang 

an jaringan 

Pengendalia n 

dan 

pengawasan 

Infrastruktu 

Penyusu 

nan dan 

pengum 

pulan 

Pelayan 

an 

Informa 

si 

Pemeliha 

raan dan 

pengelola 

an 

Pemberda 

yaan dan 

pengemba 

ngan 

Pembina an 

dan 

penyebarl 

uasan 

Penyebarlua 

san  informasi 

penyelengga 

 

 

 

 

 

 

 
- Melaksanaka n 

penyebarlua 

san  informasi 

melalui media 

elektronik dan 

media cetak. 

- Melaksanaka n 

Kerjasama 

Dengan 

Media massa 

 
Melaksana 

kan 

pembinaan 

kepada 

kemitraan 

komunikas 

i 

SDM di pengirima system aan infrastruktu r TIK di data website komunika informasi raan 

bidang n materi informasi system r TIK bidang statistic  si  pemerintah 

komunik persandian  dan  informasi daerah    daerah 

asi dan   perangka  dan  

informasi   t data  komunikasi 
   center   

 

Melaksana Menerima, Menyiapka Melaksanalan Melaksana melaksanak Melaksanaka Menyiapka Sosialisasi Melaksanaka 

kan memproses n bahan Pengembangan kan an n evaluasi n bahan Pengelolaa n 

sosialisasi dan pelaksana Pemeliharaan Pembangu Pengendalia dan pelaksana n pengembanga 

dan menyampai an sistem nan n dan menyajikan an informasi n dan 

pelatihan kan berita- kerjasama (management) Infrastrukt pengawasan hasil identifikasi melalui pemberdayaa 

aplikasi berita dalam data center ur jaringan infrastruktu pelaksanaan ,pemantau website n kelompok 

informatik berkualifika rangka dan internal r TIK serta pembanguna an dan dan call masyarakat 

a yang si sandi ke pengemba pemeriksaan yang pemberian n, melayani center di bidang 

telah alamat ngan rutin kondisi terkoneksi rekomendas Pemerintahan kebutuhan Kepada pengelolaan 

dikembang yang dituju. aplikasi suhu dan dengan i pendirian Kab. Malang informasi masy, Pem teknologi 

kan.  informatik kelistrikan internet infrastruktu sebagi bahan dan data. Desa/Kelu informasi dan 

  a ruang data  r  TI laporan.  rahan & komunikasi. 
   center     Kecamatan  

 

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik 

Bidang 

Kasie 

Kegiatan 

Indikator Kegiatan 


