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b. Pemetaar, urusan dimaksud diiaksanakan dengan cara menentukan dan menghitung
intensitas/beban uirusan persandian yairtg hasiln^ra akan dijadikan sebagai dasar dalam
rangka penataan kelembagaan perancikat daerah bidang pereardian.
c.

Untuk

memberikan

penjelasan

s««»ra

menyeluruh

dan

memudahkan

dalam

pelaksanaan pemataan urusan persandian sebagaimana yang dijeiaskan pada poin a
dan b, maka Lembaga Sandi Negara akan melaksanakan kegiatan workshop pemetaan
urusan persandian yang akan diiaksanakan pada
Hari/Tanggal

Rabu, 6 April 2016 (Gelombang-I)

Waktu

08.00 WIB s.d. salesai

Tempat

Lembaga Sandi N.5gara, Ruang Auditorium dr.Roebiono Kertopati,
Gedung A Lantai 1, Jalan Harsono RM No.70, Ragunan. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan. DKI Jatesrta 12550

Agenda

Workshop Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Fasilitast
Pelaksanaan

Kelembagaan

Perangkat

Daerah

bidang

Persandian.
3. Sehubungan dengan pentingnya
Saudara untuk manuaaskan
dari Baaian/Subbaaian

kegiatan workshop sebagaimana dimaksud. /nofion

1 Tsatu) orano dari Baaian Kelenibaaaan

Sarxii

untuk manpiktAi keaiatan workshop

dan 1 (satui orana
dimaksud

detioan

membawa mmimai 1 riiatu) buah laoiop. y
4.

h/iamberitahukan keoada oara Buoati/Walikota di wilavah Saudam untuk menuaaskan 1
fsatul orana dari Subbaoiar) Kelembagaan dan 1 (satu) orana dari aadiaa/Subbaaian

Sandi

untuk menaU'Xiti keaiatan workshop dimaksud dan-jan itiambawa minimal 1 (satu) boah
iap/op.
5. Biaya konsumsi bagi peserta dibebankan pada DIF»A Lembaga Sandi Negara T.A. 2016.
sedangkan biaya peralanan dinas PP dan penginapan ditanggutng oleh masing-masing
instansi pengirim.
6. Guna terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan workshop, dimohon agar
perwakilan dari Bagian/Subbagian Sandi tmtuk membawai data dukung sebagaimana yang
diminta

(iaiam

Surat

Kepala,

Lembaga

Sandi

Negara

Nomor

2542/LSN/D1/PD.02.02/10/2015 tanggal 30 Oktobeir 2015 tentang Permohonan Penyiapan
Data Pemetaan Urusan Persandian.
7

untuk konfmrasi kehadiran. dimohon iembar konfimrasi pr^serta (terlampir) dapat d>k.nmkan
kepada Sub-irrektorat Pembinaan SDM, Ctektorat Pembinaar, Persandian melatui faksim.l.
di r^omor (0:>1) 7816(346, atau malalui email sanapati di alamtat

kaBa^opslsnm^napaU.nei

,tau melalui email dinas di alamat d 1 l i ( ? & / e m s a n e g . g o . « 7 f i a / i n a . ^ a z M i » ^ ^ ^
30Mamt2C16. sedangkan untuk koordinasi dan informasi ieblh lanjut dapat merrghuburrg.
nomor telepon (021) 7805814 ext.1404.

