Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Bali
Nomor 45 Tahun 2008, Dinas Pendapatan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok ”Membantu
Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah, Tugas Dekonsentrasi dan
Pembantuan di bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi”.
Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. mengkordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi bredasarkan
kewenangan;
d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
g. melakukan pengendalian terhadap layanan umum dan perizinan;
h. membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas:
a. menyusun rencanadan program kerja kesekretariatan;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing sub bagian;
c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;

g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasar rencana kerja yang telah disusun;
h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan perusahaan umum dan kepegawaian,
penyusunan program dan keuangan;
i. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang sosial;
j. mengumpulkan dan menyusun laporan Sekretariat, Bidang, sebagaimana bahan laporan
Dinas;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyi tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak
serta menyiapkan usulan penghapusannya;
e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta
melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
f. mengelola urusan surat menyurat;
g. melaksanakan urusan kepegawaian;
h. menyiapkan bahan telaahan kajian dan anlisis organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
i. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

m. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Dinas;
e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan peternakan;
f. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Stratejik
(RENSTRA) Dinas;
g. menghimpun bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
h. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
f. melaksanakan kontrol keuangan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
h. melaksanakan sistim pengendalian intern;

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
g. melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana perhubungan darat;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Kepala Seksi Teknik Sarana
Kepala Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kapada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan
bermotor di Kabupaten/Kota;
e. melaksanakan penilaian kondisi kendaraan bermotor milik pemerintah yang akan
dihapuskan;
f. memantau pelaksanaan penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak
bermotor;
g. memantau pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor;

h. memantau penertiban dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;
i. memantau persyaratan dan kriteria teknis unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
j. memantau pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
k. memantau pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor;
l. memantau pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);
m. memantau persyaratan teknis rancang bangun dan tata cara pengoperasian serta kalibrasi
alat penimbangan kendaraan bermotor;
n. memantau pelaksanaan persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum
kendaraan bermotor;
o. memantau penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dan pencabutan Surat Izin
Mengemudi (SIM);
p. memantau penertiban dan pencabutan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum
dan barang tertentu;
q. melaksanakan penelitian dan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan
bermotor yang dimodifikasi berupa perubahan selain sumbu dan jarak sumbu;
r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahannya;
d. menyiapkan bimbingan dan pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
e. menyiapkan penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
Provinsi;
f. melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
g. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
h. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
i. menyiapkan rencara penetapan lokasi unit penimbangan kendaraan bermotor;
j. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia da/atau yang menjadi isu provinsi;
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah
provinsi;
l. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang
wilayah pelayanannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
m. penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;
n. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah
pelayanannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
o. menyiapkan dan menyusun jaringan trasportasi ASDP antar Kabupaten/Kota;
p. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
q. pelaksanaan pemilihan Wahana Tata Nugraha;
r. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Prasarana
Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. merencanakan penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;
e. menyiapkan bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;

f. menyiapkan bahan persetujuan pengoprasian terminal penumpang tipe B;
g. merencanakan penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
h. pengadaan, pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Bidang Perhubungan Darat
Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoorinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa lalu
lintas;
g. melaksanakan pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan
penumpang umum, angkutan barang dan angkutan khusus;
h. menyiapkan usulan penetapan jaringan pelayanan angkutan penumpang umum, angkutan
barang dan khusus di dalam/antar Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau
dan penyebrangan lintas Kabupaten/Kota serta penyiapan lintas penyebrangan dalam
provinsi;
j. melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi angkutan darat di Tingkat Provinsi;
k. melaksanakan pembinaan angkutan sungai dan penyebrangan di tingkat provinsi;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Kepala Seksi Angkutan Penumpang Dalam Trayek
Kepala Seksi Angkutan Penumpang Dalam Trayek mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang dalam trayek angkutan antar
Kabupaten dan angkutan penumpang antar provinsi;
e. pemberian izin angkutan penumpang antar Kabupaten/dalam provinsi;
f. pemberian izin trayek angkutan pembatasan/ perkotaan yang wilayah pelayanannya
melebihi/ melewati wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
g. memantau dan menganalisa kinerja operasional Angkutan Penumpang Dalam Trayek (AKDP)
dan Angkutan Kendaraan Antar Provinsi (AKAP);
h. merencanakan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi
(AKDP);
i. menyiapkan konsep rekomendasi ijin operasi angkutan penyebrangan;
j. menyiapkan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai dan
penyebrangan antar Kabupaten/Kota;
k. menyiapkan penetapan tarif penumpang angkutan sungai dan penyebrangan antar
Kabupaten/Kota;
l. membina dan memantau serta menganalisa kinerja lalu lintas ASDP Antar Kabupaten/Kota;
m. membuat rekapitulasi laporan ASDP (Penumpang, Kendaraan dan Barang);
n. melaksanakan sistem pengendalian internl
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan progam kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari
tempat tertentu yeng memerlukan tingkat pelayanan tinggi yang wilayah operasinya melebihi
satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
e. pemberian izin angkutan sewa;
f. pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
g. memantau dan menganalisa kinerja operasional angkutan penumpang tidak dalam trayek;
h. pemberian izin operasional angkutan barang;
i. rekomendasi persetujuan pengoperasian terminal barang;
j. pemberian izin operasi angkutan khusus (angkutan sekolah dan karyawan);
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan
Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. pemantauan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
e. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
f. pelaksanaan penyidikan pelanggaran perda provinsi bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
g. melaksankan pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;

h. melakukan pengoperasian alat menimbangan kendaraan bermotor di jalan;
i. melaksanakan penilaian pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat provinsi;
j. pelaksanaan penyidikan pelanggaran terhadap perfa provinsi bidang LLAJ, persyaratan teknis
dan laik jalan, persyaratan administrasi dan teknis di bidang LLAJ;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepda Kepala Bidang.
Kepala Bidang Perhubungan Laut
Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan kegiatan operasional angkutan laut,
perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut serta asosiasi terkait, kepelabuhanan,
pengerukan dan reklamasi dan keselamatan pelayaran;
g. melaksanakan pengumpulan peraturan, spesifikasi standarisasi kelaikan dan keselamatan
pelayaran, sarana, prasarana, angkutan laut dan penunjang angkutan laut, penunjang
angkutan laut dan depo peti kemas;
h. melaksanajan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data angkutan laut dan penunjang
angkutan laut, analisis kebutuhan sarana, prasarana dan jaringan angkutan laut di dalam
wilayah provinsi;
i. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi/ penetapan ijin lokasi rencana
pengembangan pelabuhan, pemberian ijin usaha pelayaran rakyat (PELRA), perusahaan
angkutan laut dan perusaan penunjang angkutan laut, ijin rancang bangun dan sertifikat
keselamatan kapal dan penetapan tarif angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat sesuai
kewenangan;

j. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan standarisasi kelaikan dan keselamatan
sarana prasarana, fasilitas keselamatan pelayaran, angkutan laut dan penunjang angkutan
laut;
k. melaksanakan koordinasi dan fasilitas pengawasan pengendalian, pembinaan dan
penerbitan terhadap pelanggaran izin usaha/operasional perusahaan penunjang angkatan
laut;
l. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan
pelayaran, angkutan laut dan penunjang angkutan laut di pelabuhan;
m. melaksanakan penyusunan laporan bulanan triwulan semster dan tahunan Bidang;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Kepala Seksi Angkutan Laut
Kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana kegiatan
perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut;
e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tarif
angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi penerbitan izin usaha;
g. menyiapka bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur
(tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar Kebupaten/Kota dalam satu provinsi;
h. menyiapkan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (linear)
dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan
pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota

dalam wilayah provinsi setempat, pelabuah antar provinsi dan internasional (lintas batas);
i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis data angkutan laut dan
penunjang angkutan laut;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan
bongkar muat barang/jasa angkutan laut di pelabuhan;
k. melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan
mobilitas barang dan jasa keluar/masuk pelabuhan;
l. melaksanakan koordinasi dan fasilitas pengwasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban
terhadap pelnggaran izin usan/operasional terhadap penunjang angkutan laut;
m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Perkapalan dan Kepelautan
Kepala Seksi Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis kelaiklautan kapal;
e. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan perijiinan rancang bangun,
penerbitan sertifikat keslamatan kapal sesuai kewenangan;
f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pengawasan kelaiklautan kapal, pengawakan,
dan keselamatan pelayaran sesuai kewenangan;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i. melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kepelabuhan
Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberika petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang kepelabuhan;
e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisa kebutuhan prasarana utama
dan penunjang operasional pelabuhan;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan perijinan rencana pengembangan
pelabuhan sesuai kewenangan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan speifikasi prasana utama dan penunjang
operasional pelabuhan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Perhubungan Udara
Kepala Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. melaksanakan pengumpulan data sarana dan prasarana angkutan udara, peraturan,
standarisasi keliakan dan keselamatan sarana, prasarana operasional bandar udara fasilitas
penunjang keselamatan penerbangan;
g. melaksanakan pengolahan, evaluasi data angkutan udara, analisis kinerja sarana, prasarana
dan kapasitas jaringan angkutan udara;

h. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi/penetapan izin lokasi, izin pembangunan,
batas-batas kawasan operasi bandar udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan rencana pengembangan bandar udara, pemberian izin usaha
perusahaan penunjang angkutan udara, izin ketinggian bangunan pada KKOP dan penetapan
tarif angkutan udara sesuai kewenangan;
i. melaksanakan koordinasi dan opengawasa operasional bandara udara dan izin banguanan
opada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban
terhadap pengalngaran izin usaha/operasional perusahaan angkutan udara niagan dan
perusahaan penunjang angkutan udara, tarif angkutan udara, flight approval, petugas
pengamanan operator penerbangan dan petugas pasasi;
k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kelancaran, keamanan dan
keselamatan penerbangan, pelayanan jasa angkutan udara dan pemeriksaan pendahuluan
kecelakaan pesawat udara;
l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Seksi Angkutan Udara
Kepala Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pemberian izin/rekomendasi usaha perusahaan
angkutan udara niaga/non niaga, usaha perusahaan penunjang angkutan udara dan
penetapan tarif angkutan udara;
e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data angkutan udara dan kapasitas
jaringan angkutan udara;

f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pengawasan operasional perusahaan angkutan
udara niaga/non niaga, general sales agent dan perusahaan penunjang angkutan udara;
g. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban terhadap
pelanggaran operasional ijin usaha perusahaan penunjang angkutan udara, tarif angkutan
udara flight approval, petugas pengamanan operator penerbangan dan petugas pasasi;
h. melaksanakan koordinasi, dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan
pelayanan jasa angkutan udara;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasli pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Kebandarudaraan
Kepala Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pengumpulan peraturan, standarisasi, spesifikasi teknis prasarana
operasional bandar udara dan sarana penunjang keselamatan lalu lintas angkutan udara;
e. melaksanakan pengolahan, evaluasi dan analisis kinerja prasarana operasional bandar udara
dan sarana penunjang keselamatan lalu lintas angkutan udara;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi/penetapan lokasi, izin pembangunan
rencana pengembangan bandar udara dan batas-batas kawasan operasional bandar udara
sesuai kewenangan;
g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan standarisasi kelaikan keamanan
dan keselamatan prasarana operasional bandar udara dan penunjang keselamatan lalu lintas
angkutan udara;
h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban
terhadap pelanggaran izin lokasi dan izin pembangunan bandar udara sesuai kewenangan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan
Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pengumpulan peraturan, standarisasi kelaikan, keamanan dan keselamatan
sarana dan prsarana operasional banra udara dan keselamatan penerbangan;
e. melaksanakan pengolahan, evaliasu data kerja fasilitas dan pelayanan keselamatan
penerbangan;
f. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi/izin penetapan batas-batas kawasan
keselamatan operasi penerbangan (KKOP), batas-batas kawasan kebisingan rencana
pengembangan bandar udara dan batas-batas ketinggian bangunan pada KKOP;
g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pengawasan operasional bandar udara dan izin
pembangunan dan ketinggian bangunan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
kawasan kebisingan;
h. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban terhadap
pelanggaran ijin pembangunan dan ketinggian bangunan pada KKOP dan kawasan kebisingan,
sertifikasi personil fasilitas penunjang operasi penerbangan dan ijin operasi bandar udara;
i. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelayanan kelancaran, keamanan dan
keselamatan penerbangan, dan pemeriksaan pendahuluan dan kecelakaan pesawat udara;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Bidang Informasi dan Telematika
Kepala Bidang Informasi dan Telematika mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
f. menyiapkan bahan peraturan/kebijakan umum pelayanan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah untuk pelayanan publik, hubungan antar lembaga dan
pengelolaan/penyimpanan dokumen data dan informasi;
g. menyiapkan bahan standarisasi/format pengumpulan data dan informasi untuk pelayanan
publik;
h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebijakan umum perencanaan,
pelaksanaan/hasil pembangunan daerah, lembaga pemerintah/masyarakat, berita dan
pelayanan publik pemerintah daerah;
i. melaksanakan pengolahan dan evaluasi data dan informasi kebijakan umum perencanaan
dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah, dan menyiapkan bahan/berita untuk pelayanan
publik dengan menggunakan progrm aplikasi computer dan jaringan computer/website;
j. melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan data dan informasi
kebijakan umum perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah melalui pameran
pembangunan, penerbitan barang cetakan dan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Telematika
Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Telematika mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan kebijakan umum pelayanan data dan informasi untuk pelayanan publik;
e. menyiapkan bahan standarisasi/format di bidang telematika, pengumpilan data dan
informasi untuk pelayanan publik;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dan informasi kebijakan umum
perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pelayanan publik dengan
menggunakan program aplikasi computer dan jaringan computer/website;
g. menyiapkan bahan pelayanan data dan informasi perencanaan dan hasil pelaksanaan
pembangunan daerah untuk pelayanan publik dalam bentuk cetakan/penerbitan;
h. melaksanakan sistem pengendlian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan
Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai presatasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan peraturan, kebijakan daerah/gubernur tentang hungungan antar
lembaga perangkat daerah;
e. menyiapkan bahan koordinasi, konsolidasi/prosedur, tatacara hubungan antar lembaga
perangkat daerah, perangkat pemerinth pusat di daerah dan lembaga masyarakat;
f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi/analisis data/berita dan menyiapkan bahan informasi,
penyuluhan, sosialisasi kebijakan umum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,
prosedur, tatacara
hubungan antar lembaga perangkat daerah, perangkat pemeritnah pusat di daerah dan
lembaga masyarakat;
g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan data dan informasi kebijakan umum
perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah melalui peameran pembangunan,

dan penyuluhan/sosialisai kepada lembaga masyarakat;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Dokumentasi
Kepala Seksi Dokumentasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan kebijakan umum pengelolaan/penyimpanan data dan informasi
pelayanan publik;
e. melaksanakan penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
program kegiatan tahunan kebutuhan perangkat keras fan perangkat lunak seksi dokumentasi;
f. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyimpanan dokumen kebijakan umum
perencanaan, pelaksanaan/hasil pembangunan daerah, lembaga pemerintah/masyarakat,
berita dan pelayanan publik pemerintah dan pembangunan;
g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Bidang Komunikasi
Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

f. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi tugas pemerintah dan
pembangunan di bidang pos dan telekomunikasi;
g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pos dan telekomunikasi;
h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pelayanan perizinan di bidang pos
dan telekomunikasi;
i. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis operasional izin usaha
perusahaan/assosiasi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Seksi Teknologi Informasi
Kepala Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan kebijakan teknis tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang
teknologi informasi;
e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi tugas pemerintahan dan
pembangunan di bidang teknologi informasi berdasarkan kewenangan;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penggunaan dan pelayanan
teknologi informasi;
g. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis operasional izin usaha
multimedia sesuai kewenangan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pos
Kepala Seksi Pos mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis tugas pemerintahan dan pembangunan di
bidang pos;
e. menyiapkan bahan koorinasi, fasilitasi tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pos
berdasarkan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi yang diberikan;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan evaluasi data pos, pelayanan jasa titipan dan
filtateli;
g. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis operasional izin usaha
perusahaan jasa titipan, filateli dan perposan sesuai keweangan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Telekomunikasi
Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. memberikan bahan rumusan kebijakan teknis tugas pemerintahan dan pembangunan di
bidang telekomunikasi;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas pemerintahan dan pembangunan di
bidang telekomunikasi berdasarkan kewenangan;
f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelayanan jasa telekomunikasi;
g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan penerbitan rekomendasi/izin amatir
radio (IAR), izin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP), dan televisi, sesuai alokasi frekuensi

nasional dan kewenangan;
h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis operasional IAR, IKRAP dan
assosiasi usaha telekomunikasi sesuai kewenangan;
i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Fungsi :


Perumusan Kebijakan Teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi.



Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan,
informasi dan komunikasi



Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, informasi dan
komunikasi



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

