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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar 

1. Profil Kewilayahan 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa 

Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 

20’ BT dan 7 57-8 9’51 LS berada di barat daya  Ibu Kota Propinsi Jawa 

Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – 

batas wilayah adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara             : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

Sebelah Timur             : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan          : Samudra Indonesia 

Sebelah Barat             : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten  

  Kediri 

 

3.1 Peta Wilayah Kabupaten Blitar 
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Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata 

guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, 

hutan, kolam ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga dibelah aliran 

sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan 

yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana 

Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah 

dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim 

kering. 

Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki 

Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil 

bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil 

tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan 

budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung 

menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai 

kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung 

oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi 

“point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat 

untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. 

2. Administrasi Pemerintahan 

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 

22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga(RW) dan 

sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakan roda 

pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat  13.209 jumlah pegawai negeri 
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sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 

41 Satuan Kerja Perangkat Daerah . Adapun kelembagaan/organisasi 

Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar 

adalah sebagai berikut: OPD Badan meliputi : 8 OPD,Dinas terdiri dari : 

15 OPD,Sekretariat DPRD = 1 SKPD Kantor terdiri dari : 6 OPD, Bagian 

terdiri dari 9 OPD dan OPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 

OPD  kelurahan.  

Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah 

kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Blitar, No.19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, No.20 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis 

Dinas, No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan, No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Satpol PP. Pemerintah Daerah tersebut sebagai implementasi dai Peraturan 

Pemerintah No.41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah 

Kabupaten Blitar terdiri dari: Badan= 7 OPD, Dinas= 16 OPD, Kantor= 4 

OPD, Bagian= 9 OPD, Inspektorat= 1 OPD, Sekretariat DPRD= 1 OPD. 
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B. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar 

 

Gambar 3.5 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. 

Sumber: Penyimpanan Internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-

20170920-WA0004.jpg 

 

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar memiliki  visi 

“Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi”. Adapun misi Dinas tersebut ialah “Memantapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan 

Pelayanan Publik berbasis TIK”. Berikut profil Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten Blitar lebih lanjut: 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Kepala Dinas 

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi membantu Kepala Daerah memimpin dan 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan 

dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan informatika, 

persandian dan stastik serta tugas pembantuan. 

2) Kepala Dinas dalam melaksnakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 

a) Menetapkan kebijakan di bidang Komunikasi, statistik dan 

persandian; 
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b) Memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi 

dan Informatika, Stastitik dan Persandian; 

c) Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

Komunikasi san Informatika, Statistik dan Persandian;ui 

d) Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas; 

e) Memimpin pembinaan UPTD;dan 

f) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; 

b. Sekretariat 

1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam 

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana 

program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, 

menyelenggrakan ketata-usahaan, admisntrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan 

pelayanan admistrasi kepada semua unit kerja di lingkungan 

Dinas. 

2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat mempunyai Fungsi: 

a) Mengkoordinasi penyusunan rencana kegiatan dan 

program kerja Dinas; 

b) Memantau dan mengevaluasi hasil program kerja Dinas; 

c) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan hasil 

pemantauan program kerja Dinas; 

d) Mengoordinasikanpelaksanaan tugas bidang-bidang pada 

Dinas; 
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e) Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, rumah 

tangga, kehumasan dan keprotokolan; 

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tata usaha 

keuangan pada Dinas; 

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi 

kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 

h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan admisntrasi 

keuangan dan gaji pegawai 

i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan 

administrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan 

perawatan inventaris kantor; 

j) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis 

administrasi kepada dinas dan semua unit organisasi di 

lingkungan Dinas; dan 

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya 

c. Sub Bagian Penyusunan dan Keuangan 

1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam 

rangka menyusun rencana program Dinas, Monitoring dan 

evaluasi pelaporan serta penyusunana laporan, dan melakukan 

penyiapan, perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan 

dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dinas. 
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2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, 

mempunyai fungsi : 

a) Mengumpulkan bahan dan penghasilan data guna 

penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. 

b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta 

penganalisaan hasil program kerja dinas. 

c) Menghimpun dan menganalisa data guna penyajian 

informasi tentang dinas. 

d) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan hasil program 

kerja dinas 

e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan 

dalam rangka penyusunan anggaran Keuanagan Dinas. 

f) Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja 

langsung maupun belanja tidak 

g) Melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja 

anggaran kegiatan kebutuhan kantor. 

h) Melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional, 

verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan 

keuangan. 

i) Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen 

permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen 

pendukung. 
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j) Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi 

sistem informasi, pelaporan data dan perekembangan 

realisasi permintaan pembayaran keuangan dan 

perkembangan realisasi pencariran anggaran. 

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengelolaan 

opini publik, sumber daya Komunikasi, layanan informasi 

publik, pengelolaan informasi publik dan media publik. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai 

fungsi : 

a) Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 

spirasi publik di lingkup pemerintah daerah; 

b) Mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; 

c) Mengkoordinasikan penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik; 

d) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik dan 

layanan hubungan media; 
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e) Mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di 

Kabupaten Blitar; 

f) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerinah daerah; 

g) Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang 

informasi dan Komunikais publik; 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepada Dinas sesuai dengan biadang tugasnya. 

e. Bidang Informatika 

1) Kepala Bidang Informatika mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan dan mengkoordinasikan e-government dan 

pemberdayaan teknologi informasi dan komunkasi (TIK), 

pengembangan aplikasi, keamanan informasi, layanan 

infrastruktur TIK, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur 

TIK. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala Bidang Informatika mempunyai fungsi : 

a) Menyelenggarakan layanan pengembangan dan 

penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster 

Recovevery Center (DRC); 

b) Menyelenggarakan layanan pengembagan dan inovasi TIK 

dalam implementasi e-government; 
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c) Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM 

dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi 

Informatika; 

d) Melaksanakan Government Cloud Computing; 

e) Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet 

pemerintah dan publik; 

f) Menyelenggarakan layanan filtering konten negatif; 

g) Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan Intra 

pemerintah; 

h) Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan 

sarana komunikasi pemerintah; 

i) Menyelenggarakan layanna bimbingan teknis dalam 

pemanfaatn sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; 

j)  Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik; 

k)  Menyelenggarakan layanan peningkatan insiden 

keamanan informasi; 

l)  Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas 

Sumber Daya Manusia  di bidang keamanan informasi; 

m)  Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada 

Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; 

n)  Melaksanakan audit TIK; 

o)  Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan 

produktif; 
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p)  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

kerja seksi; 

q)  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya 

f. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government 

1) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-

Government, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen 

data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemrintahan, 

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Kabupaten. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), seksi pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-

government mempunyai fungsi : 

a) Menyelenggaraan penetapan standar format data dan 

informasi; 

b) Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi; 

c) Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik 

pemerintah dan non pemerintahan; 

d) Menyelnggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber 

Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi 

Pemerintah dan Sistem Informasi Publik; 
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e) Menyenggarakan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan dan pelayanan publik yang teintegrasi, 

layanan pemeliharaan aplikasi kepemrintahan dan publik; 

f) Menyelenggarakan layanan interoperabilitas; 

g) Menyelenggarakan layanan interkonoektivitas layanna 

publik dan kepemerintahan Layanan Pusat Application 

Program Interface (API) daerah ; 

h) Menyelenggarakan layanan pengembangan Business 

Process Reenginering pelayanan di lingkungan 

pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Samart 

City); 

i) Menyelenggarakan layanan Sistem Informasi Smart City; 

j)  Menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan 

Masyarakat; 

k)  Menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana 

pengendalian Smart City; 

l)  Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi 

pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  terintegrasi; 

m)  Menyelenggarakan layanan 

pemeliharaan  aplikasi   kepemerintahan   dan publik; 

n)  Memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE); 

o) Melaksanakan pemberian ijin/rekomendasi urusan 

informatika sesuai kewenangan daerah; 
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p) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

kerja seksi; 

q) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugasnya. 

g. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK 

1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai 

tugas menyiapakan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan  terkait   fungsi layanan 

penyelenggaraan Government   Chief Information Officer 

(GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya 

TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan  nama 

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan 

kegiatan Kabupaten. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK 

mempunyai fungsi : 

a) Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan 

kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten; 

b) Menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas 

OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah 

Pusat serta  non  pemerintah; 

c) Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK 

dan e-GovernmentPemerintah Kabupaten/Kota; 
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d) Menyelenggarakan layanan peningkatan  kapasitas 

aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK; 

e) Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam implementasi e- Government dan Smart 

City; 

f) Menyelenggarakan layanan implementasi e- 

Government dan Smart City; 

g) Menyelenggarakan promosi pemanfaatan layanan Smart 

City; 

h) Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan 

sub domain instansi penyelenggara negara bagi 

kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 

pemerintahan; 

i) Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

j)  Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub 

domain Pemerintah Kabupaten; 

k) Menyelenggarakan layanan peningkatan  kapasitas 

aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website; 

l) Menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain; 

m) Menetapkan merubah nama domain dan sub domain; 

n) Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; 

o) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

kerja seksi; 
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p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugasnya. 

h. Bidang Statistik dan Persandian 

1) Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai 

fungsi: 

a) Merumuskan kebijakan di bidang statistik dan persandian 

untuk pengamanan informasi ; 

b) Melaksanakan kebijakan di bidang statistik dan persandian 

untuk pengamanan informasi; 

c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian untuk 

pengamanan informasi; 

d) Melaksanakan pemberian   bimbingan   teknis   dan 

supervisi di bidang Statistik dan Persandian untuk 

pengamanan informasi; dan 

e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan 

informasi. 
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i. Seksi Statistik Sektoral 

1) Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas menyipkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan 

statistik sektoral di Kabupaten Blitar. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan pengelolaan kebijakan, operasional, 

rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, 

inventarisasi, koordinasi pembinaan dan dan 

pengembangan sesuai dengan urusan seksi; 

b) Melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran 

data pembangunan daerah; 

c) Melaksanakan validasi data yang bersumber dari seluruh 

OPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan 

pengumpulan data; 

d) Menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil 

pembangunan; 

e) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama 

dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas seksi; 

f) Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi; 

g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

rencana kerja seksi; dan 
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h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugasnya. 

j. Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data 

1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

terkait pengelolaan dan evaluasi data di Kabupaten 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Seksi Pengelolaan dan Evaluasi Data mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan pengelolaan kebijakan, operasional, 

rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, 

inventarisasi, koordinasi pembinaan dan dan 

pengembangan sesuai dengan urusan seksi; 

b) Melaksanakan analisis dan pengolahan data hasil 

pelaksanaan rencana pembangunan; 

c) Menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik 

secara manual/dokumen maupun secara elektronik; 

d) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama 

dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas seksi; 

e) Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi; 

f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

rencana kerja seksi; 

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai bidang tugasnya. 
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k. Seksi Persandian 

1) Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan 

persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Blitar. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Seksi Persandian mempunyai fungsi : 

a) Merumuskan kebijakan keamanan informasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

b) Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk 

pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan 

informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, 

pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan 

jaringan komunikasi sandi; 

c) Menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi 

sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar 

kabupaten/kota di lingkungan provinsi; 

d) Menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi 

sandi; 

e) Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi 

teerhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 

berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, 

operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional 

pengamanan komunikasi sandi, 
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2. Struktur Organisasi 

Adapun struktur Organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten Blitar sebagai berikut : 

 

 Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Informasi dan komunikasi 

C. Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah 

 

Gambar 3.3 profil Badan Penmgelolaan Keuangan Aset dan 

Daerah. 

 

Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Blitar memiliki 

visi “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”. 

Lebih lanjut profil Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten 

Blitar ialah sebagai berikut: 
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1. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintahan dibidang Kas Daerah yang meliputi kegiatan pengelolaan 

perbekalan, penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang meliputi 

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Blitar. Sedangkan fungsi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya yakni: 

a) Penyusunan rencana dan pengembangan guna perumusan 

kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah. 

b) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan lainnya. 

c) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan 

daerah lainnya. 

d) Penghitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

e) Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya. 

f) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar. 

g) Pemberian bantuan dalam pelaksanaan pendataan, 

pendistribusian sarana administrasi serta penagihan dan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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h) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas 

kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya. 

i) Pelaksanaaan penyuluhan kepada wajib pajak daerah, retribusi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

j) Pelaksanaan pengelolaan katatausahaan. 

k) Pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

2. Struktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Blitar. 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Aset dan Daerah. 

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar 

 

D. Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

 

Gambar 3.5 Profil Dinas Sosial Kabupaten Blitar. 



61 
 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

 

Untuk mengurangi jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) yang ada di Kabupaten Blitar, maka Dinas Sosial memiliki Visi untuk 

menetukan arah kebijakan yaitu “Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Usaha Kesejahteraan Sosial 

Antara Masyarakat dan Pemerintah” 

Adapun Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai 

berikut: 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan aza otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang sosial. 

Adapun fungsi kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai berikut: 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial. 

2) Penyelenggaraan urusan peemrintahan dan pelayanan umum di 

bidang sosial. 

3) Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas. 

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas 

dan fungsinya. 
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2. Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar 

Sumber:https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+dinas+sos

ial+kabupaten+blitar&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa= 

 

E. Profil Website Transparansi Anggaran 

Website transparansi pengelolaan anggaran daerah merupakan representasi 

upaya pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih 

dan transparansi. Website ini diciptakan dalam rangka menindaklanjuti instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah. Berikut tampilan halaman muka website. 

 

Gambar 3.7 Situs Resmi Transparansi Anggaran Kabupaten Blitar 
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Sumber : www.transparansi.blitarkab.go.id 

 

  Untuk dapat login pada laman situs resmi Transparansi Anaggaran 

Kabupaten Blitar tidak menggunakan metode khusus hanya saja mengetik link 

website www.transparansi.blitarkab.go.id  secara langsung akan muncul laman 

seperti gambar diatas. 

Transparansi perencanaan pembangunan daerah berisi informasi seputar 

rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja OPD. Transparansi 

pengelolaan anggaran daerah berisikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah per tahun, laporan arus kas, laporan keuangan, laporan neraca, 

ringkasan program dan kegiatan, dan lain sebagainya. Adapun transparansi 

pertanggungjawaban anggaran daerah memuat informasi tentang laporan 

keterangan pertanggungjawaban, opini atas laporan pertanggungjawaban, 

peraturan bupati dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan transparansi pendapatan daerah 

memuat dokumen pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Adanya website 

pengelolaan anggaran daerah dengan berisikan empat aspek pengelolaan anggaran 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami manajemen keuangan 

anggaran daerah.  

 

 

 

 

 

http://www.transparansi.blitarkab.go.id/
http://www.transparansi.blitarkab.go.id/



