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BAB 2 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1  Dinas Komunikasi Dan Informatika Surabaya 

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan 

dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan 

Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada 

setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang serta 1 Sekretariat, Dimana 

disetiap bidangnya dibawahi  oleh kepala bidang . Sebagai Lembaga pemerintahan 

yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya, maka DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) di 

Kota Surabaya. 

2.2   Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : 
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Terciptanya sistem informasi pemerintah yang terpadu melalu 

teknologi informasi dan komunikasi.  

Misi : 

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi 

masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. 

2. Meningkatkan kerjasama kemitraan & pemberdayaan lembaga komunikasi & 

informatika pemerintah & masyarakat. 

3. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi & informatika untuk 

memperluas aksesbilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka 

mengurangi kesenjangan informasi. 

4. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang komunikasi & informatika 

menuju profesionalisme 

 

2.3   Struktur Organisasi 

 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan 

dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan 

Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada 
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setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang yang dibawahi oleh kepala 

bidang dari setiap bidangnya. Sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai 

tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 

maka tidak menutup kemungkinan DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi  ( TIK ) 

di Kota Surabaya. 

Secara umum DINKOMINFO membawahi 50 personil yang terbagi dalam 4 ( 

empat ) bidang yaitu : 

1. Sekretariat 

2. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi ( SKDI ) 

3.  Bidang Aplikasi dan Telematika ( APTEL ) 

4. Bidang Pos dan Telekomunikasi ( POSTEL ) 

 

2.4  Bidang Kerja Perusahaan 

 Pasal 118 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011, Dinas 

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas  melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang komunikasi dan informatika. 
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Pasal 119 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 118, 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118;  

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas 

e.  Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 


