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BAB III 

14 PROFIL PERUSAHAAN 

3.1 Deskripsi Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Belitung 

Sesuai undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, 

kementrian kominfo merupakan perangkat pemerintah republik indonesia ini 

membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang dasar 

negara republik indonesia tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. 

Kementerian komunikasi dan informatika mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika 

untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang menteri Komunikasi dan informatika 

(Menkominfo) yang sejak tanggal 23 oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard 

Plate. 

a. Visi 

Babel Sejahtera Provinsi Maju yang Unggul di bidang Inovasi, Agropolitan 

dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 

Efisien dan Cepat dan Berbasis Teknologi. 

b. Misi 

1. Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat. 

2. Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi informasi untuk layanan 

pemerintah dan layanan publik. 

3. Meningkatnya data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan 

dan pengambilan kebijakan. 

4. Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

5. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik. 
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Berikut ini adalah beberapa fungsi dari KOMINFO: 

1. Penyelenggara perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi 

kewenangan Provinsi. 

2. Penyelenggara kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan 

provinsi. 

3. Penyelenggara administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika. 

4. Penyelenggara evaluasi dan pelaporan dinas. 

5. Penyelenggara fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.2 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Belitung 

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung didirikan pada 9 Agustus 2001 beralamatkan Lepar, Komplek 

Perkantoran Pemprov, Jalan Pulau Belitung, Padang Baru, Kec.Pangkalan 

Baru, Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung. Dinas 

Komunikasi dan Informatika Bangka Belitung mempunyai tugas membantu 

gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

provinsi. Sekarang KOMINFO BABEL dipimpin oleh Dr. Drs. 

SUDARMAN, MMSI. 

 

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

3.3.1 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi di Kantor KOMINFO Bangka Belitung terdiri dari yaitu : 

a. Sekretariat 

Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, 

membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan 

administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, 
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keuangan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-

bidang. 

b. Bidang pemberdayaan TIK,Statistik dan Persandian 

Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, 

mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, 

penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang 

Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian. 

c. Bidang Penyelenggara E-Gov 

Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, 

mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, 

penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang 

Penyelenggaraan e-Government. 

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, 

mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, 

penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi 

dan komunikasi publik. 

e. Fungsional Tertentu 

 

3.3.2 Tata Kelola Perusahaan 

KOMINFO berkomitmen secara berkelanjutan untuk menerapkan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku secara menyeluruh dan konsisten dalam pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab. 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk 

menghadapi perubahan lingkungan komunikasi di masa depan. KOMINFO 

meyakini secara berkesinambungan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan dalam 

memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan 

keberlangsungan komunikasi jangka panjang. 
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3.3.3 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, KOMINFO telah 

menganut pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh 

Peraturan dari MENKOMINFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


