
PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG 

dalam rangka 

PENERAPAN E-GOVERNMENT  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sampang, Dinas KOMINFO Kabupaten Sampang mempunyai tugas memfasilitasi penerapan 
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Dua peran pokok dalam mewujudkan hal tersebut diwujudkan dengan cara : 

1. Membangun Infrastruktur TIK bagi semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sampang; 

2. Membangun ekosistem teknologi informasi dan tatakelolanya. 

 

 

1. PENYIAPAN INFRASTRUKTUR TIK BAGI SEMUA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

2013 Pembangunan jaringan intranet pada semua Perangkat Daerah di wilayah Kota 
Sampang (minus Kecamatan dan UPT) menggunakan media koneksi wireless.  

 Membangun Network Operation Center (NOC) dengan fungsi : 
- Domain Name Service (DNS Server) 
- Hosting 
- Distribusi bandwidth internet ke semua Perangkat Daerah yang telah terkoneksi 

kedalam jaringan intranet. 
 
Alokasi bandwidth internet tersebut untuk : 
1. Web Server di NOC 
2. Semua Perangkat Daerah di Kota Sampang dengan tambahan 4 Kecamatan 
 

Lokasi NOC Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang 
 

 
https://www.google.co.id/maps/dir/Dinas+Komunikasi+Dan+Informasi+Kab.+Sampang,+Jalan+Mutiara,+Demangan,+Yogyakarta+City,+Special+Region+of+Yogyakarta/Jl.+Jaksa+Agung+Suprapto,+Pliyan,+Tanggum
ong,+Kec.+Sampang,+Kabupaten+Sampang,+Jawa+Timur+69216/@-7.1913359,113.224077,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd786e4408f6055:0xcca3d14cb04d4f0d!2m2!1d113.2557745!2d-
7.2059813!1m5!1m1!1s0x2dd7879758257ae9:0x8df77b3cf6119612!2m2!1d113.2273986!2d-7.1766495 
 

https://www.google.co.id/maps/dir/Dinas+Komunikasi+Dan+Informasi+Kab.+Sampang,+Jalan+Mutiara,+Demangan,+Yogyakarta+City,+Special+Region+of+Yogyakarta/Jl.+Jaksa+Agung+Suprapto,+Pliyan,+Tanggumong,+Kec.+Sampang,+Kabupaten+Sampang,+Jawa+Timur+69216/@-7.1913359,113.224077,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd786e4408f6055:0xcca3d14cb04d4f0d!2m2!1d113.2557745!2d-7.2059813!1m5!1m1!1s0x2dd7879758257ae9:0x8df77b3cf6119612!2m2!1d113.2273986!2d-7.1766495
https://www.google.co.id/maps/dir/Dinas+Komunikasi+Dan+Informasi+Kab.+Sampang,+Jalan+Mutiara,+Demangan,+Yogyakarta+City,+Special+Region+of+Yogyakarta/Jl.+Jaksa+Agung+Suprapto,+Pliyan,+Tanggumong,+Kec.+Sampang,+Kabupaten+Sampang,+Jawa+Timur+69216/@-7.1913359,113.224077,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd786e4408f6055:0xcca3d14cb04d4f0d!2m2!1d113.2557745!2d-7.2059813!1m5!1m1!1s0x2dd7879758257ae9:0x8df77b3cf6119612!2m2!1d113.2273986!2d-7.1766495
https://www.google.co.id/maps/dir/Dinas+Komunikasi+Dan+Informasi+Kab.+Sampang,+Jalan+Mutiara,+Demangan,+Yogyakarta+City,+Special+Region+of+Yogyakarta/Jl.+Jaksa+Agung+Suprapto,+Pliyan,+Tanggumong,+Kec.+Sampang,+Kabupaten+Sampang,+Jawa+Timur+69216/@-7.1913359,113.224077,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x2dd786e4408f6055:0xcca3d14cb04d4f0d!2m2!1d113.2557745!2d-7.2059813!1m5!1m1!1s0x2dd7879758257ae9:0x8df77b3cf6119612!2m2!1d113.2273986!2d-7.1766495


2018 Upgrade media koneksi dari teknologi wireless ke fiber optic (sasaran Perangkat 
Daerah di Kota Sampang) dan pengembangan koneksi ke beberapa kecamatan 
(wireless) 

 

 

 

 



 
2. MEMBANGUN EKOSISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATAKELOLANYA 

Membangun ekosistem dan tatakelola merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, peran 
Dinas KOMINFO adalah : 

1. Menyiapkan keberadaan website untuk semua Perangkat Daerah 
Kegiatan ini sudah terlaksana 100% dengan tersedianya website untuk seluruh 

Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas. 

 

Daftar website dimaksud dapat dilihat pada url : 

https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Daftar-Website-OPD-

Kabupaten-Sampang.pdf 

 

 
 

2. Melakukan Monitoring pengelolaan website oleh Perangkat Daerah 

Upaya ini dilakukan agar keberadaan website pada setiap Perangkat Daerah dapat 

berfungsi dengan optimal dengan teruploadnya konten-konten dasar terutama konten 

transparansi. Indikator Transparansi berupa teruploadnya Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) pada setiap Perangkat Daerah. 

 

Secara teknis, monitoring pengelolaan website Perangkat Daerah dilakukan dengan 

mem-publish pengisian indikator-indikator yang harus ada pada setiap website 

Perangkat Daerah. 

 

Rekapitulasi pemenuhan indikator yang harus tersedia pada website Perangkat Daerah 

dapat dilihat pada : 

https://sampangkab.go.id/rank/ 

https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Daftar-Website-OPD-Kabupaten-Sampang.pdf
https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Daftar-Website-OPD-Kabupaten-Sampang.pdf
https://sampangkab.go.id/rank/


 
 

 

3. Mengintegrasikan website Perangkat Daerah 
Pengintegrasian website Perangkat Daerah dilakukan agar dapat tersaji monitoring 

pemenuhan permintaan data dari suatu Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan karena 

pemenuhan dari setiap permintaan data seringkali terlambat atau bahkan tidak 

direspon sama sekali.  

 

Teknis pemenuhan permintaan data melalui upload dokumen pada masing-masing 

website Perangkat Daerah dan upload dokumen dari masing-masing website ini akan 

diproses pada website https://spbe.sampangkab.go.id (embed plugin/hardcore) dan 

ditautkan pada halaman website : https://sampangkab.go.id/spbe dengan 

menggunakan konsep Application Programming Interface (API). 

 

Hasilnya dari pendekatan teknis ini akan memberikan kemudahan bagi Pimpinan 

Perangkat Daerah dalam memantau pemenuhan permintaan data. 

 

Teknis monitoring pemenuhan permintaan data dapat dilihat pada : 

https://sampangkab.go.id/spbe/ 

 

 
 

Selain mengintegrasikan website Perangkat Daerah,  Dinas KOMINFO juga memfasilitasi 

integrasi antar aplikasi Perangkat Daerah atau aplikasi Perangkat Daerah dengan 

sampangkab.go.id 

https://sampangkab.go.id/spbe/


4. Pelatihan bagi Administrator Website Perangkat Daerah 
 

Dinas Komunikasi dan Informatika selalu membuka diri bagi para administrator website 

Perangkat Daerah yang mau melakukan pelatihan secara private. 

 

    
 

  

 

 

 

 

RENCANA PENGEMBANGAN TIK 

DI LINGKUNGAN PEMEREINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

2019 Koneksi Intranet dan Internet untuk semua Perangkat Daerah dan UPT 

2020 Koneksi Intranet dan Internet untuk 30% dari 180 Desa 

2021 Semua Desa tersambung dalam Intranet Sampang dengan infrastruktur sendiri 

 

 

 

Demikian upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

 

 

 


