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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
Rahmat dan anugerah-Nya sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Barru telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun anggaran 2020.
Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan
dalam rangka menggapai cita cita dan harapan terciptanya sebuah tata kelola
keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Barru telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan membangun yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan
dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan semua pihak yang telah
memberikan konstribusi dalam penyusunan laporan ini.

Barru, 27 Februari 2021
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kab. Barru

SYAMSUDDIN, S.IP.M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19710119 199101 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan LAKIP merupakan
produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu
instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai
APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1
tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat
menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran
dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan
evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun
anggaran.
LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi
Pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

Pemerintahan

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut,
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
I.

Tugas pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru
adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barru, dan pada tahun 2019 kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi
dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 43 Tahun 2019. Maka
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru mempunyai
tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 43 tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ditunjang dengan
fungsi:
1.

Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di bidang komunikasi,
informatika dan Statistik;

2.

Penyelenggaraan Pelayanan di bidang Informatika, komunikasi dan
Statistik;

3.

Pembinaan

Pelaksanaan

Tugas

penyelenggaraan

di

Bidang

Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
4.

Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

5.

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
Untuk melaksanakan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru.
Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a)

Sub Bagian Program

b)

Sub Bagian Keuangan

c)

Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

3. Bidang Hubungan masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik
a)

Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

b)

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan

c)

Seksi Layanan Informasi Publik

4. Bidang Aplikasi dan informatika
a)

Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan

b)

Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi

c)

Seksi Pengolahan data dan E-Goverment
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5. Bidang Statistik
a)

Seksi Ekonomi

b)

Seksi Sosial Budaya

c)

Seksi Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

6. Bidang Persandian
a)

Seksi Tata Kelola Persandian

b)

Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi

c)

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Dalam menjalankan perannya, Dinas Komunikasi,

Informatika dan

Statistik memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
1) Tugas Pokok
Membantu

Bupati

dalam

memimpin

dan

melaksanakan

urusan

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran
tugas.
2) Fungsi
a) Perumusan,

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

dan

pelaporan

dan

pelaporan

kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik
b) Perumusan,

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

kegiatan bidang Penyelenggaraan E-Goverment
c) Perumusan,

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
d) Perumusan,

pelaksanaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan bidang Persandian
e) Perumusan,

pelaksanaan,

kegiatan kesekretariatan; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
3) Rincian Tugas
a) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan

dan

mengendalikan

penyelenggaraan

kebijakan

serta

menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
b) Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas
c) Mengkoordinasikan pe laksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas
d) Membina sekretaris dan para Kepala Bdang dalam melaksanakan
tugasnya
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e) Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas
f) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas
g) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senang tiasa berjalan secara optimal
h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan
i) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian
pelaksanaan tugas pokok organisasi
j) Melaksanakan

pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang Komunkiasi dan Informatika
k) Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan
Informatika
l) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah
m) Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

tugas

pembinaan

pada

Kesekretariatan agar tercipta sikronisasi kebijakan penyelenggaraan
tugas lingkup Dinas
n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan
o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretariat
1) Tugas Pokok
Dipimpin

oleh

Sekretaris

mempunyai

tugas

memimpin

dan

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanan dan kepegawaian,
umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik berdasarkan pedoman yang ada untuk
kelancaran tugas.
2) Fungsi

LAKIP DISKOMINSTA Kabupaten Barru Tahun 2020

4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2020

a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program;
b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan
Sumber Daya Manusia.
3) Rincian Tugas
a) Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas
b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata
c) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya
d) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat
e) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat
f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Sekretariat
g) Menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan
h) Merencanakan,mengorganisasikan,menggerakkandan mengendalikan
serta menetapkan kebijakan di bidang program, keuangan, dan umum
dan Sumber Daya Manusia
i) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas
Komunikasi dan Informatika
j) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan
Sumber Daya Manusia
k) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Program
l) Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Keuangan
m) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA,
LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
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n) Menginvertarisir

permasalahan-permasalahan

yang

2020
berhubungan

dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.
a. Sub bagian Program mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penyiapan

bahan,

menghimpun,

mengelola

dan

melaksanakan

administrasi urusan program, melakukan pembinaan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan berdasarkan pedoman
yang ada untuk kelancaran tugas .
Uraian tugas Subbagian Penyusunan Program meliputi :
a) Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
pengaggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman
pelaksanaan Tugas
b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata
c) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas, dalam lingkup Subbagian
d) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian
e) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian program dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
g) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di
bidang pekerjaan umum den penataan ruang;
h) Mengkoordinasikan

pelaksanaan

perencanaan

program

dan

kegiatan, dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
i) Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program
kegiatan;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k) Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
l) Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan,
semester;
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m)Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;
n) Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan
rencana kerja tahunan SKPD;
o) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
administrasi

keuangan

atau

penataausahaan

keuangan

meliputi

pengelolaan urusan penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan berdasarkan peraturan yang
ada untuk kelancaran tugas.
Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :
1.

merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

sebagai

pedoman pelaksana tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas
yang merata;
3. menyelia pelaksana tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbagian;
4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitasdalam lingkup
subbagian;
5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
subbagian;
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian keuangan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
7. membuat daftar usulan kegiatan;
8. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
9. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penataausahaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
11. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode
lima tahunan dan tahunan;
12. mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
13. mengelola

dan

melaksanakan

pembukuan

dan

pelaporan

keuangan;
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14. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Subbagian Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
penyiapan

bahan,

menghimpun

mengelola

dan

melaksanakan

administrasi, urusan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika
meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan
protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian
dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk
kelancaran tugas.
Uraian tugas Subbagian Umum meliputi :
a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distri busi tugas
yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subag;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subag;
f. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait
pelaksanaan tugas;
g. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat
menyurat;
h. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
i.

mengelola

dan

melaksanakan

urusan

keprotokoleran

dan

perjalanan dinas;
j.

mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

k. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
l.

mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;

m. mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis.
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3. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik
1) Tugas Pokok
Memimpin

dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program
dan kegiatan di bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan
Komunikasi Publik berdasarkan pedoman yang berlaku untuk
kelancaran tugas.
Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

tersebut, Kepala Bidang Hubungan masyarakat, Informasi dan
Komunikasi Publik mempunyai Fungsi :
a. Perumusan Kebujakan teknis bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi,dan Komunikasi Publik;
b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi,dan Komunikasi Publik;
c. Pelaksanaan evaluasi danpelaporan bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi,dan Komunikasi Publik;
d. Pelaksaaan

administrasi

bidang

Hubungan

Masyarakat,

Informasi,dan Komunikasi Publik; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain Sesuai Bidang tugasnya,
2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi :
a. Menyusun rencana Kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat,
Informasi,dan Komunikasi Publik sebagaimana pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memntau,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan

Bidang

Hubungan

Masyarakat,

Informasi,dan

Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksaan
tugas;
d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan

/

atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan pengelolaan informasi dan media publik;
g. Mengoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi Publik;
h. Mengoordinasikan hasil pengelolaan aduan masyarakat;
i. Menyusun rumusan pola pembinaan Pelayanan Informasi Publik;
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j. Melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi
dan komunikasi Publik
k. Mengoordinasikan pengelolaan informasi/kebijakan nasional dan
daerah;
l. Mengoordinasikan pengawasan ulang konten nasional menjadi
konten daearah;
m. Mengoordinasikan

pelaksaan

diseminasi

informasi

kebijakan

melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah;
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik;
o. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas
yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerbitan, cetak dan
distribusi informasi kegiatan, sambutan Bupati dan Wakil Bupati,
dan fasilitasi penyedia bahan bacaan (koran, majalah, artikel, dan
bentuk lainnya);
q. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan
teknis bidang hubungan masyarakat,informasi dan komunikasi
publik meliputi pengelolaan opini publik, pengelolaan Media
Komunikasi Publik, dan Layanan Informasi Komunikasi Publik;
r. Melaksanakan
pemerintah

Koordinasi

dan

dan

Lembaga

non

konsultasi

dengan

Pemerintah

Lembaga

dalam

rangka

Pelaksanaan tugas dan Fungsi;
s. Menilai kinerja Pegawai aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang
Hubungan Masyarakat, Informasi,dan Komunikasi Publik dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagaimana
bahan perumusan kebijakan;dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai
dengan bidang tugasnya.

1.

Seksi Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang ,
Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pengelolaan dan penyediaan informasi. berdasarkan pedoman
yang ada untuk kelancaran tugas.
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Uraian tugas Seksi Pengelolaan media Komunikasi Publik meliputi :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan
Informasi sebagaimana Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi

memaraf

dan

/

atau

menandataangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang urusannya;
f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan konten lintas
sectoral lingkup Pemerintah Daerah;
g. Menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan peran
media baru melalui Lembaga Komunikasi Pemerintah dan
Lembaga Komunikasi yang dikelolah masyarakat;
h. Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan,

dan

melakukan

pengelolaan serta pengumpulan pendapat umum melalui survei
dan jejak pendapat;
i.

Mengkoordinasikan dan melakukan penyediaan bahan Komunikasi
bagi

pimpinan

daerah

(briefing

notes,

press

release,

backgrounders);
j.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan,

dan

melakukan

pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan
pembuatan konten lokal;
k. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan Kerjasama media tradisional
dengan Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat berbasis
teknologi komunikasi;
l.

Melaksanakan

layanan

infrastruktur

dasar

data

center,

disasterrecovery center
m. Melaksanakan pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
n. Mengkoordinasikan dan melakukan pementauan, pengendaliaan,
dan

evaluasi

kebijakan

teknis

infrastruktur

dan

teknologi

komunikasi;
o. Mengkoordinasikan dan melakukan reproduksi informasi nasional;
p. Mengkoordinasikan dan melakukan produksi informasi pemerintah
daerah;
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q. Mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengelolaan
data dan integrasi sistem informasi;
r. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan
teknis pengelolaan data dan integrasi system informasi;
s. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan integrasi
layanan public dan kepemerintahan;
t. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan rencana
layanan informasi e-government ;
u. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengolahan
dan penyajian data berbasis website ;
v. Melakukan

koordinasi

dan

mensinergikan

media

informasi

elektronik dan cetak ;
w. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pemberian
penghargaan (reward) kepada media informasi elektronik and cetak
yang dinilai berprestasi;
x. Menyiapkan

bahan,

mengoordinasikan

dan

melakukan

pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan
Lembaga komunikasi publik;
y. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan program
Kerjasama antar Lembaga pemerintah dengan masyarakat di
bidang teknologi komunikasi;
z. Menyiapkan

bahan,

mengoordinasikan

dan

melakukan

pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial sebagai
mitra kerja yang ada dalam masyarakat;
aa. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan
Kerjasama

dengan

Lembaga

swadaya

masyarakat

dengan

memfasilitasipertemuan dengan pihak pemerintah;
bb. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan
kerjasama

dengan

perusahaan

swasta

dengan

memberi

kesempatan untuk mengadakan promosi / presentase baik di
instansi pemerintah maupun melalui pameran;
cc. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi
dialog interaktif antara pemerintah dengan kelompok / forum
mahasiswa dan kelompok-kelopmpok / organisasi masyarakat;
dd. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan
dan mengembangkan organisasi Badan koordinasi Kehumasan
Daerah (Bokohumas) sebagai forum Kerjasama antar Lembaga
untuk pemrintah;

LAKIP DISKOMINSTA Kabupaten Barru Tahun 2020

12

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2020

ee. Mengkoordinasikan dan melakukan penerbitan, cetak dan distribusi
informasi kegiatan, sambutan Bupati dan Wakil Bupati,dan fasilitasi
penyediaan bahan bacaan (koran, majalah, artikel, dan bentuk
lainnya);
ff. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan dan penyedia informasi;
gg. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;
hh. menyusun

laporan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepala

seksi

pengelolaan dan penyediaan informasi, dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
informasi keliling;
ii. melakukan tugas kedinasan lain yang yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
.
2.

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, informasi publik
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publick.
Uraian tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik meliputi:
a. menyusun

rencana

kegiatan

seksi

pengelolaan

media

komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan seksi pengelolaan media komunikasi public
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau men
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya ;
f.

Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang
komunikasi publik meliputi pengelolaan opini public, pengelolaan
media komunikasi public, invers infrastruktur dan teknologi;

g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan, dan melakukan
bimbingan teknis dan supervisi menyangkut pengelolaan opini
publik;
h. menyiapkan

bahan
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pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan
opini dan aspirasi publik;
i.

menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

melakukan

dan

melakukan

pengelolaan aduan masyarakat;
j.

menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan,

pengelolaan komunikasi publik milik non pemerintah;
k. melakukan

koordinasi

dan

pengembangan

sumber

daya

manusia Komunikasi Publik;
l.

melakukan pemantauan pengendalian, dan evaluasi kebijakan
teknis bidang komunikasi publik meliputi pengelolaan opini
publik

pengelolaan media komunikasi publik,infstruktur, dan

teknologi;
m. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

pembinaan

teknis

pengelolaan opini publik;
n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan Oma dan melakukan
pengelolaan opini publik pemerintah daerah;
o. menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik
pemerintah daerah;
p. mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan database opini
publik;
q. bahan mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan saluran
komunikasi publik milik pemerintah daerah pemerintah daerah;
r.

menyiapkan

bahan

mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengelolaan serta monitoring isu publik di media massa dan
sosial ;
s. mengkoordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

teknis

pengelolaan media komunikasi publik;
t.

Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan mengelola
saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;

u. menyiapkan

bahan, mengkoordinasikan dan melakukan

perencanaan komunikasi publik dan Citra positif pemerintah
daerah;
v. mengkoordinasikan
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daerah (briefing

Notes,

2020

press release,

backgrounders);
w. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, dan melakukan

pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal
dan pembuatan konten lokal;
x. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pembinaan,

pengembangan dan kerjasama media tradisional dengan
lembaga pemerintah, teknologi komunikasi;
y. melakukan

koordinasi

pemerintah

swasta

dan

dan

kerjasama

masyarakat

antar

lembaga

dibidang

media

tradisional;
z. melakukan

pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi

menyangkut pengelolaan media komunikasi publik;
aa. Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan dan pengelolaan
Informasi Publik;
bb. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan media informasi;
cc. menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

melakukan

penayangan informasi melalui media cetak maupun elektronik
serta internet;
dd. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan pengendalian
dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi
publik;
ee. mengkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
ff. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi
pengelolaan media komunikasi publik dan memberikan saran
pertimbangan

kepada

atasan

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan dan
hh. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3.

Seksi layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai

tugas
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Masyarakat, Informasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik.
Uraian tugas Sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi Layanan Informasi Publik
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkungan

seksi

Layanan

Informasi

Publik

untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau men
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
f.

mengkoordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

layanan

keterbukaan informasi publik;
g. mengkoordinasikan dan menghimpun data informasi publik;
h. mengelola dan melakukan penyajian data informasi publik;
i.

mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama dengan badan
publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;

j.

mengkoordinasikan

dan

melakukan

pembinaan

dan

pengembangan sumber daya keterbukaan informasi publik bagi
Lembaga dan badan publik;
k. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi akses layanan
informasi publik bagi masyarakat;
l.

mengkoordinasikan dan melakukan sosialisasi regulasi dan
kebijakan pengelolaan layanan informasi publik pada Lembaga
dan badan publik;

m. mengkoordinasikan dan melakukan pengembangan keterbukaan
informasi

dan

kebebasan

masyarakat

dalam

mengakses

informasi publik;
n. mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengelolaan

database

informasi publik;
o. menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

melakukan

pemberian reward kepada badan publik yang dinilai berprestasi
dalam pengelolaan layanan informasi public;
p. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi sengketa informasi
publik;
q. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
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r.

melakukan

koordinasi

pemerintah

dan

dan

Lembaga

konsultasi

dengan

nonpemerintah

2020
Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi;
s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan perundang-undangan;
t.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan
informasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Aplikasi dan Informatika
A. Tugas Pokok
Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang
yang

mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Dinas

dalam

mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
teknis aplikasi dan Informatika.

B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang
Aplikasi Dan Informatika mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan Informatika;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan Informatika ;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi dan
Informatika;
d. Pelaksanaan administrasi bidang publikasi dan Informatika;
dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Uraian tugas segaimana yang dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang Aplikasi dan Informatika
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau mengawasi mengevaluasi pelaksanaan

tugas

dalam lingkungan bidang aplikasi dan Informatika untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan mengoreksi dan / atau mendatangani
naskah dinas;
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e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang aplikasi
dan informatika meliputi piranti keras dan infrastruktur jaringan
piranti lunak dan pengembangan aplikasi pengelolaan data dan
e government;

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
aplikasi dan informatika meliputi piranti keras infrastruktur
jaringan piranti lunak dan pengembangan aplikasi pengelolaan
data dan e government;
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan aplikasi
dan informatika di lingkup pemerintah daerah;
i.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi
dan informatika meliputi piranti keras dan infrastruktur jaringan
peranti lunak dan pengembangan aplikasi pengelolaan data
dan e-government;

j.

Menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang
Aplikasi Dan
Jaringan

Informatika meliputi Peranti Keras Struktur

Piranti

Lunak

Dan

Pengembangan

Aplikasi

Pengelolaan Data E Government;
k. Menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis dan
supervisi di Bidang Aplikasi Dan Informatika meliputi Piranti
Keras

Dan

Infrastruktur

Jaringan

Piranti

Lunak

dan

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data Dan E-Government;
l.

melaksanakan

pemantauan,

pengendalian,

dan

evaluasi

kebijakan teknis Bidan Aplikasi dan Informatika meliputi Piranti
Keras

dan

Infrastruktur

Jaringan

Peranti

Lunak

dan

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data dan E-Government;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
aplikasi dan Informatika dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
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1) Seksi Piranti Keras dan infrastruktur jaringan dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Aplikasi Dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan
infrastruktur jaringan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi peranti keras dan infrastruktur
jaringan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan seksi piranti keras dan infrastruktur jaringan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Penyusun menyusun rancangan mengoreksi memarah dan
garing atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan;

g. mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis piranti
keras dan infrastruktur jaringan;
h. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis piranti
keras dan infrastruktur jaringan;
i.

membuat/mendesain database dengan external storage yang
mempunyai kapasitas besar;

j.

menyiapkan bahan dan melakukan pengkajian pengembangan
teknologi informasi komunikasi terhadap piranti keras;

k. menyiapkan bahan dan melakukan pengkajian pembangunan
dan pengembangan piranti keras;
l.

menyiapkan bahan piranti keras untuk kebutuhan sistem
informasi dan komunikasi setiap perangkat organisasi
pengelolaan data sesuai volume data yang diolah;

m. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan nama domain dan
subdomain bagi lembaga pelayanan public;
n. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan pengendalian
dan evaluasi kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur
jaringan;
o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
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p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi dan
infrastruktur jaringan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r.

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Peranti lunak dan pengembangan aplikasi dipimpin oleh kepala
seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang aplikasi
dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan
aplikasi.
Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi piranti lunak dan
pengembangan aplikasi sebagaimana pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Peranti Lunak Dan Pengembangan
Aplikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan mengoreksi pemarah dan / atau
mendatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat dengan bidang tugasnya;
f.

Bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis piranti
lunak dan pengembangan aplikasi;

g. Mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis peranti
lunak dan pengembangan aplikasi;
h. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis piranti
lunak dan pengembangan aplikasi;
i.

Menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan kebijakan
layanan peranti lunak dan pengembangan aplikasi;

j.

Menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang
terintegrasi;
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k. menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis dan
evaluasi layanan aplikasi;
l.

mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis dan pengembangan aplikasi;

m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi peranti lunak
dan pengembangan aplikasi dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagaimana bahan perumusan
kebijakan; dan
p. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Seksi Pengelolaan data Dani e-government dipimpin oleh kepala
seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pada bidang aplikasi
dan Informatika melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan e-government
Uraian Tugas Sebagaimana dimaksud meput:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan data dan egovernment sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan seksi pengelolaan dan e-govermengt untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf/atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis pengelolaan data dan e government;

g. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

teknis

pembinaan

teknis

pengelolaan data dan e-government;
h. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengelolaan data dan e-government
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Menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan nama domain
subdomain bagi lembaga pelayanan publik;

j.

Melakukan

koordinasi

pengolahan informasi

dengan

unit/lembaga

dan e-government

pemerintah

/

masyarakat;
k. Menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan kerjasama
pengelolaan

informasi

dan

cover

untuk

instalasi

rumah

pemerintah dari masyarakat penerapan dan pemanfaatan
teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
l.

Melakukan

perekaman

penyusunan,

dan

klasifikasi serta

pemeliharaan file dalam (bekas) data;
m. Melakukan integrasi sistem terhadap aplikasi terkait dengan
layanan public yang ada pada perangkat daerah;
n. Menyiapkan bahan dan melakukan kan pengembangan data
dan government yang terintegrasi dalam system
o. Menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis dan
evaluasi pengelolaan data dan e-government;
p. Koordinasikan dan melakukan pemantauan pengendalian dan
evaluasi kebijakan teknik pengelolaan data dan e-government;
q. Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
r.

Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi
Pengelolaan

Data dan

memberikan

pertimbangan

kepada

atasan bagai bahan perumusan kebijakan; dan
t.

Melakukan tugas makan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Statistik
A. Tugas Pokok
bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis statistik sectoral
B. Untuk Melaksanakan Tugas Bagaimana Yang Dimaksud Kepala
Bidang Statistik Mempunyai Fungsi:
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a. Perumusan kebijakan teknis bidang statistic
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistic
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang statistic
d. Pelaksanaan administrasi bidang statistik dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
C. Uraian Tugas Sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang statistik sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
c. Memantau,

mengawasi

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas dalam lingkungan bidang statistik untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi, memaraf

dan

/

atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang statistik
sektoral meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, hukum,
keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
statistik sektoral meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, hukum,
keamanan dan ketertiban masyarakat;
h. Megoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang
statistik sektoral meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, hukum
keamanan dan ketertiban masyarakat;
i.

Megoordinasikan

penyelenggaraan

statistik

di

lingkup

pemerintah daerah;
j.

Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
kegiatan statistik dengan perencanaan pembangunan daerah;

k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama

statistik sektoral

dengan badan pusat statistik dan instansi lainnya;
l.

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan statistic

m. melaksanakan,

pemantauan,

pengendalian,

dan

evaluasi

kebijakan teknis bidang statistik sektoral meliputi sosial budaya,
ekonomi, politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat;
n. melaksanaan

koordinasi dan

konsultasi dengan

lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
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Sipil Negara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undang
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Statistik dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1) Seksi ekonomi dipimpin oleh

kepala Seksi yang mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang statistik dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik
ekonomi.
Uraian tugas Sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi ekonomi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkungan seksi

ekonomi

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau
mendatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis statistik ekonomi;

g. Mengkoordinasi melakukan kebijakan teknis statistik ekonomi;
h. Megkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis statistik
ekonomi;
i.

Menyiapkan bahan dan menganalisa data dan informasi statistik
ekonomi;

j.

Menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

melakukan

penyusunan program dan kegiatan statistik ekonomi;
k. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan data statistik
ekonomi

melalui

kompilasi

produk

administrasi

instansi,

perangkat daerah dan unsur masyarakat;
l.

Mengkoordinasikan

dengan

badan

pusat

statistik

untuk

pengumpulan data statistik ekonomi di daerah melalui sensus;
m. Melakukan evaluasi, analisis dan diseminasi layanan statistik
ekonomi pembangunan;
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n. Mengadakan koordinasi dan kerjasama statistik ekonomi dengan
pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang akurat
transparan dan akuntabel;
o. Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan analisis
data statistik ekonomi;
p. Mengkoordinasi dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis statistik ekonomi;
q. Melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
r.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi
ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan dengan
bidang tugasnya.

2) Seksi sosial budaya yang dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai
tugas membantu kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sosial budaya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi sosial budaya sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi peran tugas dalam
lingkungan seksi sosial budaya untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
fungsi statistik sosial budaya;

g. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis sosial budaya;
h. Mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis sosial
budaya;
i.

Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis sosial
budaya;
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Menyiapkan bahan dan menganalisa data dan informasi statistik
sosial budaya;

k. Menyiapkan bahan koordinasikan dan melakukan penyusunan
program dan kegiatan sosial budaya;
l.

Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan data statistik
sosial budaya melalui kompilasi produk administrasi instansi,
perangkat daerah dan unsur masyarakat;

m. Mengkoordinasikan

dengan

badan

pusat

statistik

untuk

pengumpulan data statistik budaya di daerah melalui sensus dan
survey;
n. Melakukan evaluasi, analisis, dan diseminasi layanan statistik
sosial budaya;
o. Mengadakan koordinasi dan kerjasama statistik sosial budaya
dengan pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang
akurat transparan dan akuntabel;
p. Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan analisis
data statistik sosial budaya;
q. Mengkoordinasi dan melakukan pemantauan pengendalian, dan
evaluasi kebijakan teknis statistik sosial budaya;
r.

Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi:
s. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
t.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sosial
Budaya memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Politik, Hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok

membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis Statistik
Politik, Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
Uraian tugas sebagaimana mestinya meliputi:
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a. Menyusun rencana kegiatan seksi politik, hukum, keamanan dan
ketertiban masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancer;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan seksi politik, hukum, keamanan dan ketertiban
masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. Menyusun

rancangan

mengoreksi,

memaraf

dan

/

atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan perencanaan kebijakan teknis evaluasi
dan analisis diseminasi statistik sektoral;

g. Koordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

teknis

statistik

politik hukum keamanan dan ketertiban masyarakat;
h. Mengkoordinasi dan melakukan pembinaan teknik statistik politik
hukum keamanan dan ketertiban masyarakat;
i.

Menyiapkan bahan dan menganalisis data dan informasi statistik
politik hukum keamanan dan ketertiban masyarakat;

j.

Mengoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

melakukan

penyusunan program dan kegiatan statistik politik, hukum,
keamanan dan ketertiban masyarakat;
k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan data statistik
politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui
kompilasi produk administrasi instansi, Perangkat Daerah dan
Unsur masyarakat;
l.

Mengoordinasikan

dengan

Badan

Pusat

Statistik

untuk

pengumpulan data statistik politik, hukum, keamanan dan
ketertiban masyarakat didaerah melalui sensus dan survey;
m. Melakukan evaluasi, analisis dan deseminasi layanan statistik
politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat;
n. Mengadakan koordinasi dan Kerjasama statistik politik, hukum,
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pihak terkait
dalam rangka memperoleh data yang akurat, transparan dan
akuntabel;
o. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan analisi data
statistik politik, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat;
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p. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknis statistik politik, hukum, keamanan
dan ketertiban masyarakat;
q. Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

Lembaga

pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
r.

Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi politik,
hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat memberikan
pertimbangan

kepada

atasan

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan; dan
t.

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian
1) Tugas Pokok
Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program
dan kegiatan di bidang persandian berdasarkan pedoman yang
berlaku untuk kelancaran tugas.
2) Fungsi
a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola
Persandian
b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Opersional
Pengamanan Persandian;
c) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3) Uraian tugas sebagaiman dimaksud ,meliputi;
a. Menyusun rencan kegiatan bidang persandian sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendristibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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c. Memantau, mengawasai dan mengevaluasipelaksanaan tugas
dalam

lingkungan

Bidang

Persandian

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan

/atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian
meliputi

tata

Kelola

persandian,

pengamanan

Persandian,

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
Persandian

meliputi

tata

Kelola

persandian,

Pengamanan

Persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
persandian;
h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang
Persandian

meliputi

tata

Kelola

persandian,

pengamanan

persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
persandian;
i.

Mengoordinasikan

dan

melaksanakan

persandian

untuk

pengamanan informasi di daerah;
j.

Mengoordinasikan dan menetapkan pola hubungan komunikasi
sandi antar Perangkat daerah;

k. Mengeoordinasikan
penyusunan

dan

menyiapkan

rencana

bahan

dalam

pengembangan

rangka
jaringan

pertelekomunikasian;
l.

Mengeoordinasikan

dan

melaksanakan

pegawasan

dan

pengendalian frekuensi komunikasi radio single size Band dan
Handy Talky, agar hubungan koordinasi secara vertical dan
horizontal dapat efektif dan efesien;
m. Memantau dan mengawasi kelangsungan hubungan timbal balik
saluran telepon langsung maupun telepon intenal private automatic
branch exchange;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan
perangkat komunikasi;
o. Mengoordinasikan

dan

melaksanakan

penerapan

system

manajemen pengamanan informasi;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan literasi keamanan informasi
Pemerintah Daerah dan Publik;
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peningkatan

kapasitas

sumber daya aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan
informasi;
r.

Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan layanan
keamanan informasi;

s. Mengoordinasikan

dan

melaksanakan

peningkatan

kapasitas

teknologi keamanan informasi;
t.

Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan jaringan
komunikasi sandi;

u. Mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka
pengamanan informasi;
v. Mengoordinasikan dan melaksanakanaudit keamanan informasi;
w. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi kebijakan
teknis

bidang

pengamanan

persandian

meliputi

persandian,

dan

tata

Kelola

pengawasan

persandian,

dan

evaluasi

penyelenggaraan persandian;
x. Melaksanakan
pemerintah

koordinasi

dan

dan

Lembaga

konsultasi

non

dengan

pemerintah

Lembaga

dalam

rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi;
y. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Persandian memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
Adapun seksi yang ada di Bidang Persandian adalah :
1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh kepala seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang persandian dalam jam
melakukan

penyiapan

bahan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan teknis tata kelola persandian
Uraian tugas Seksi Tata Kelola Persandian meliputi:
a. Menyusun

rencana

kegiatan seksi

tata

kelola

persandian

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkungan

seksi

tata

kelola

persandian

untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. Menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

2020
dan

/

atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis tata kelola persandian;

g. Mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis tata kelola
persandian;
h. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis tata
kelola persandian;
i.

Mengkoordinasikan menyiapkan bahan dan melakukan pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

j.

Menyiapkan

bahan

dan

mengkoordinasikan

perumusan

kebijakan keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah;
k. Menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

menyusun

peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
l.

Menyiapkan

bahan

mengkoordinasikan

dan

menyusun

peraturan teknis pengelolaan sumberdaya persandian yang
meliputi

sumber

daya

manusia

sandi,

perangkat

lunak

persendian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi;
m. Menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

mengelola

informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik
Pemerintah Daerah;
n. Menyiapkan bahan mengkoordinasikan dan mengelola sumber
daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan
jaring komunikasi sandi;
o. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengelola proses
pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
p. Menyiapkan
melakukan

bahan

menyiapkan

pengiriman

bahan

penyimpangan

dan

melakukan

pemanfaatan

dan

penghancuran informasi berklasifikasi;
q. Menyiapkan

bahan

mengkoordinasikan

dan

menyiapkan

rencana Kebutuhan sumber daya manusia sandi;
r.

Menyiapkan bahan mengkoordinasikan peningkatan kesadaran
pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan,
fasilitasi, asistensi bimbingan teknis worklshop dan atau
seminar;
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s. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengembangkan
kopetensi

sumber

daya

manusia

sandi

melalui

program

Pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshop dan atau seminar;
t.

Menyiapkan

bahan,

mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengadaan penyimpanan distribusi dan pemusnahan perangkat
lunak dan perangkat keras persandian;
u. Menyiapkan

bahan

pemeliharaan

dan

mengkoordinasikan
perbaikan

terhadap

dan

melakukan

perangkat

lunak

persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi;
v. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
sandi;
w.

menyiapkan bahan dan melakukan pemeliharaan sarana dan
perangkat telekomunikasi berupa single size band telepon lain
langsung dan telepon private

automatic branch exchange

faximile handy talky dan perangkat telekomunikasi lainnya;
x. Menyiapkan

bahan

dan

menyusun

prioritas

kerusakan

perangkat telekomunikasi yang akan mengajukan permintaan
spare part baik untuk penggantian maupun sebagai cadangan;
y. Menyiapkan bahan dan membuat laporan kerusakan/gangguan
peralatan

dan

melakukan

perbaikan

terhadap

perangkat

peralatan

/sarana

telekomunikasi;
z. Menyimpan dan

menginventarisir

telekomunikasi yang dimiliki, baik yang difungsikan sebagai
cadanganmaupun yang telah rusak/tidak berfungsi;
aa. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan evaluasi kebijakan teknik tata kelola persandian;
bb. Melakukan
pemerintah

koordinasi
dan

dan

lembaga

konsultasi

non

dengan

pemerintah

dalam

lembaga
rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi;
cc. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

dd. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi tata kelola
persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan dan

ee. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugas.
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2) Seksi pengamanan Persandian dan Informasi dipimpin oleh kepala
seksi

yang

mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Bidang

Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan

kebijakan

teknis

pengamanan

persandian

dan

informasi
Uraian tugas sebagaimana mestinya meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengamanan Persandian
dan Informasi sebagai Pedoman dalam pelasanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Seksi Pengamanan persandian Dan informasi
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Mrnyusun

rancangan,

mengoreksi

memaraf

dan

/

atau

menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis pengamanan persandian;

g. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

teknis

pembinaan

teknis

pengamanan persandian
h. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengamanan persandian;
i.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

melakukan

persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah;
j.

Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

Menyusun

peraturan teknis oprasional pengamanan komunikasi sandi;
k. Mengkoordinasikan,

menyiapkan

bahan

dan

melakukan

pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
l.

Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan
perangkat

lunak

persandian

dalam

rangka

oprasional

komunikasi sandi antar Perangkat daerah
m. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan
unsur pengelola dan penggunaan pada komunukasi sandi antar
perangkat;
n. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan merancang pola
hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
o. Mengkoordinasikan dan

melakukan pengamanan

terhadap

kegiatan / asset /fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui
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kontra pengindraan dan / atau metode pengamanan persandian
lainnya;
p. Mengkoordinasikan dan melakukan pengamanan informasi
elektronik;
q. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

pengelolaan

security

operation center dalam rangka pengamanan informasi dan
komunikasi;
r.

Mengkoordinasikan dan melakukan pemulihan data atau system
jika terjadi ganguan oprasional persandian dan keamanan
informasi;

s. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
sandiman;
t.

Menyiapkan

bahan

dan

melakukan

penerapan

system

manajemen pengamanan informasi;
u. Menyiapkan bahan dan melakukan literasi keamanan informasi
Pemerintah Daerah dan publik;
v.

Menyiapkan bahan dan melakukan pengembangan layanan
keamanan informasi;

w. Menyiapkan

bahan

dan

melakukan

peningkatan

kapasitasteknologi keamanan informasi;
x. Menyiapkan bahan dan melakukan penyelenggaraan jarring
komunikasi sandi;
y. Menyiapkan bahan dan melakukan audit keamanan informasi;
z. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian,
dan

evaluasi

kebijakan

teknis

oprasional

pengamanan

persandian;
aa. Melakukan
pemerintah

koordinasi
dan

dan

Lembaga

konsultasi

dengan

nonpemerintah

dalam

Lembaga
rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi;
bb. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
cc. Menyusun laporan hasil pelaksanaan laporan tugas kepala
seksi pengamanan persandian dan informasi serta memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
dd. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidangnya;
3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
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dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pembantu
Kepala

Bidang

persendian

melakukan

penyiapan

bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan
evaluasi penyelenggaraan persandian.
Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian meliputi:
a. Menyusun

rencana

penyelenggaraan

kegiatan

seksi

persandian

pengawasan

sebagai

evaluasi

pedoman

dalam

pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam

lingkungan

seksi

pengawasan

dan

evaluasi

penyelenggaraan persandian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan mengoreksi, memarah dan dan/atau au
menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f.

Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan
teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

g. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

kebijakan

teknis

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
h. Mengkoordinasikan

dan

melakukan

pembinaan

teknis

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
i.

Mengkoordinasikan,
peraturan

teknis

pelaksanaan

menyiapkan
pengawasan

pengelolaan

bahan
dan

informasi

dan

menyusun

evaluasi

terhadap

berklasifikasi

dan

pengelolaan sumberdaya persandian;
j.

Koordinasikan menyiapkan bahan dan menyusun peraturan
teknis

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat
daerah;
k. Menyiapkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan
komunikasi sandi;
l.

Mengkoordinasikan dan menyiapkan instrumen pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi
berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian;
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m. Mengkoordinasikan dan menyiapkan instrumen pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan
komunikasi sandi antar perangkat daerah;
n. Mengkoordinasikan dan menyiapkan instrumen pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan
komunikasi sandi;
o. Mengkoordinasikan

menyiapkan

bahan

dan

melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
klasifikasi dan pengelolaan sumber daya pertanian di seluruh
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. Mengkoordinasikan kok ma menyiapkan bahan dan melakukan
program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat
daerah;
q. Mengkoordinasikan dan melakukan program pengawasan dan
evaluasi

terhadap

pelaksanaan

operasional

pengamanan

komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
r.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
sandi;

s. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian
dan evaluasi kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan persandian;
t.

Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;
u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan
peraturan Perundang-undangan;
v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persendian dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
w. Melakukan tugas kedinasan lain Yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIK
Lingkungan

Strategik

adalah

lingkungan

sosial

ekonomi

dimana

keberadaannya sangat berpengaruh dalam pelayanan dan pelaksanaan program
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pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Hal ini dapat dilihat
dari beberapa segi antara lain:
I.

LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. Keadaan Geografis dan Topografi
Kabupaten Barru dengan Kota Barru sebagai Ibukota Kabupaten, terletak
di ketinggian antara 0-1.700 m diatas permukaan laut. Kota Barru berjarak
± 100 Km sebelah Utara Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi
Selatan, dan ± 50 Km di sebelah selatan Kota Pare-pare dengan posisi
terletak antara 04° 05’- 04° 47’ Lintang Selatan dan 119° 35’ - 119° 49’
Bujur Timur. Kabupaten Barru luas wilayahnya±1.174,72 Km² dan panjang
garis pantai ± 78 km yang berada di pantai barat Sulawesi Selatan
berhubungan langsung dengan perairan laut Selat Makassar, sehingga
potensi ini merupakan peluang moda transportasi yang menghubungakan
secara langsung ke luar wilayah darat Propinsi Sulawesi Selatan menuju
wilayah lain seperti ke Pulau Kalimantan, ke pulau Jawa, ke wilayah lain di
Indonesia bahkan keluar negeri. Kabupaten Barru berbatasan sebelah
utara dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap, sebelah selatan
dengan Kabupaten pangkep dan Kabupaten Bone, sebelah timur dengan
Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, dan sebelah barat dengan
Selat Makassar. Berdasarkan kondisi geografis tersebut jika dikaitkan
dengan pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru berada pada
daerah lintasan perekonomian utara-selatan Sulawesi Selatan.

2. Kependudukan dan Perekonomian
Mengacu pada Kabupaten Barru Dalam Angka oleh BPS Kab. Barru
Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2020 tercatat
sebanyak 174.323 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 148
jiwa/km².
Perekonomian Kabupaten Barru pada tahun 2019 mengalami
perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju
pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru tahun 2019 mencapai 10,18 %, dari
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan
usaha lainnya sebesar 37,11%. Sedangkan seluruh lapangan usaha
ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang
positif.
PDRB Perkapita pada tahun 2018 mencapai 31,8 juta Rupiah
dengan pertumbuhan sebesar 15,13% pada tahun 2012 dan berturut turut
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seb esar 12,62%; 14,51% dan 10, 89% pada tahun 2012-2015(Sumber :
BPS Kab.Barru, Pendapatan Regional 2017)

II. LINGKUNGAN INTERNAL
1. KEADAAN PEGAWAI
a. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Barru
Tahun 2020 menurut kepangkatan sebagai berikut:
Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Barru, terdiri dari:
1. Kepala Dinas(Eselon II-B)

: Syamsuddin, S.IP, M.Si

2. Sekretariat (Eselon III-A)

: Saparuddin, S.Sos,M.Si

Dengan 3 Sub Bagian (Eselon IV-A):
a. Sub

Bagian

Penyusunan

: Sri Nihrawati, S.Sos, MM

Program

3.

b. Sub Bagian Keuangan

: Muhammad Saleh, S.Sos

c. Sub Bagian Umum

:

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi
dan Komunikasi Publik

(Eselon III-B)

: Ardi Susanto, SH

Terdiri dari 3 Seksi (Eselon IV-A):
a. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan

: Marjani Zainal Abidin, SH

Informasi
b. Seksi Pengelola Media Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi dan Informatika

(EselonIII-B)

: Akhmad,SS
: Ratih Nur Octavia,S.STP

Terdiri dari 3 Seksi (Eselon IV-A):
a. Seksi Piranti Keras dan Instruktur

: Muh.Nurhatip, S.Kom

Jaringan
b. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan
Aplikasi

: Jemma,S.Kom
Plh. Asri Asik, STM.I.Kom

c. Seksi Pengolahan Data dan E-Goverment

5. Bidang Statistik

(Eselon III-B)

: Asri Asik, ST,M.I.Kom

: H.Jamaluddin, S.Sos.MM

Terdiri dari 3 Seksi (Eselon IV-A):
a. Seksi Ekonomi

: Saribulan,S.Pi, M.Si

b. Seksi Sosial budaya

: H.Suardi Tompo, S.Sos

c. Seksi

Politik,

Hukum

Ketertiban masyarakat
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6. Bidang Persandian (Eselon III-B)

2020

: Andi Nurhayati, S.Si

Terdiri dari 3 Seksi (Eselon IV-A):
a. Seksi Tata Kelola Persandian
b. Seksi

Pengamanan

: Mursal SE

Persandian

dan

Informasi
c. Seksi

Pengawasan

dan

Evaluasi

Penyelenggaraan Persandian

: -

: Akbar Arafah, ST

2. SARANA DAN PRASARANA
-

Komunikasi dan Informatika
•

Menara Telekomunikasi

: 82 buah

•

Radio FM

:-

•

Mobil Unit Penerangan

:-

•

Mobil MPLIK

: 4 unit

•

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

: 7 Kelompok

•

Website yang dikelola

: www.barrukab.go.id

D. ANALISA LINGKUNGAN
Analisa strategi program (Strategic Analysis Programming) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun
eksternal (ALI & ALE).
Adapun analisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:
1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan (Strenght)
1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru;
2) Pelimpahan kewenangan dan kebijakan teknis penyelenggaraan
sektor Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3) Potensi sarana prasarana komunikasi dan informasi yang memadai;
4) SDM berkualifikasi teknis, Kerjasama dan semangat kerja yang tinggi.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Sistem perekrutan Pegawai Komunikasi, Informatika dan Statistik
belum sesuai dengan analisa beban kerja;
2) Fasilitas pendukung komunikasi informatika belum memadai;
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3) Terbatasnya biaya operasional yang tersedia;
4) Jumlah aparatur terlatih belum sebanding dengan beban tugas yang
ada.
2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)
a. Peluang (Opportunity)
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
2) Peraturan Presiden tentang satu Data Indonesia;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian
urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
Pemerintah Daerah Kab/Kota;
4) Sinerginitas antara Muspida dan Instansi terkait.
b. Ancaman (Treath)
1) Belum ada pola koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan
kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah
2) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan di sektor
Komunikasi dan Informatika
3) Masih adanya penyalahgunaan kewenangan antar instansi terkait yang
bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020 disusun sesuai dengan pedoman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Barru.
Sistematika

Penyajian

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.
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Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Perencanaan

strategis

merupakan

proses

sistematis

yang

berkelanjutan dari pembuat keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya

pengetahuan

antisipatif,

mengorganisasi

secara

sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
Dalam
merupakan

system

akuntabilitas

instrument

kinerja

instansi

pertanggungjawaban,

pemerintah

perencanaan

yang

strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis merupakan integrase antara keahlian
sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada
dalam tatanan system manajemen nasional.
Perencanaan strategis menghasilkan dokumen perencanaan yang
disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen
perencanaan, hasil dari suatu proses perencanaan yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun,
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai
tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten
Barru, serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
– 2021 dan bersifat indikatif.
Sebagaimana telah diketahui Visi dari Bupati Barru terpilih tercantum di
dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Barru 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
bermartabat yang bernafaskan Keagaamaan”
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Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru
selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut:
1. Lebih

maju

mengandung

arti;

Peningkatan

berbagai

indicator

pembangunan akan lebih baik seperti: Pertumbuhan ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan
hidup, kehidupan beragama dan berbagai indicator sosial, ekonomi dan
politik lainnya.
2. Sejahtera mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan
untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat Barru.
3. Taat asas mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru yang
dilakukan

mengacu

pada

ketentuan

agama,

hukum

dan

norma

budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal.
4. Bermartabat mengandung arti; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan
kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan
harga diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti; Seluruh aktivitas dilaksanakan
oleh

pemerintah

dan/atau

masyarakat

didasarkan

pada

nilai-nilai

keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
Misi adalah peran yang harus diemban atau dijalankan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, sekaligus menjadi
acuan pokok bagi kerangka dan pola pengembangan kegiatan serta menjadi
tuntutan operasional tentang hal yang ingin dilaksanakan.
Dengan memperhatikan Misi Kabupaten Barru yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 –
2021, dan kondisi obyektif pengembangan ekonomi yang telah dicapai, dan
prospek pengembangan perekonomian masyarakat,
Misi Kabupaten Barru:
- Misi Pertama:
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat
- Misi Kedua
Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
- Misi Ketiga
Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat
Nasional, Regional Dan Internasional
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- Misi Keempat
Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
- Misi Kelima
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih maka tujuan
yang akan diwujudkan dalam pelaksanan tugas-tugas Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik 5 (lima) tahun (2017 - 2021) adalah sebagai berikut:
1. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
2. Terjaminnya keamanan informasi milik PEMDA
3. Mendukung data statistik sektoral
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama penyelenggaraan
pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Barru periode 5 (lima) tahun (2017-2021) adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan berbasis TIK
2. Meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah
3. Mendukung data statistik sektoral
Strategi dan Kebijakan
Strategi Merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan dan
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan
sasaran.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke
waktu.
Strategi
1. Bidang hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik
- Meningkatkan Pelayanan Publik berbasis TIK
2. Bidang Aplikasi dan Informatika
- Meningkatkan Pelayanan Publik berbasis TIK
3. Bidang Statistik
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi sectoral daerah
4. Bidang Persandian
- Meningkatkan Keamanan Informasi Milik Pemerintah daerah

Arah Kebijakan
1. Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik
- Menyajikan Pelayanan informasi publik
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2. Bidang Aplikasi dan Informatika
- Penyediaan aplikasi pemerintahan
- Pengembangan infrastruktur teknologi, komunikasi dan informasi
3. Bidang Statistik
- Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah
4. Bidang Persandian
- Operasional tata kelola persandian.
Untuk lebih mewujudnyatakan agenda kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, dipertegas dalam bentuk rencana
kerja program dan kegiatan tahun 2020. Program dan kegiatan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
1. Program Penguatan Kelembagaan,Komunikasi, Informasi dan Hubungan
antar Lembaga
- Pengembangan Operasional Kehumasan daerah
- Pengembangan

Kerjasama

antar

Lembaga

Pemerintah

dalam

Penyebarluasan Informasi
2. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang
terintegritas
5. Program Pengembangan data/Informasi;
- Daerah Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka
- PDRB Kabupaten
6. Program Optimaslisasi keamanan informasi
- Penyeleggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi daerah
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai
berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/operasional
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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- Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
sebagai berikut:
- Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Sementara itu terdapat Indikator sasaran yang secara langsung
menunjukkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten
Barru yang akan dicapai dalam kurung satu tahun sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Tahun 20162021.
Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statitik Kabupaten Barru tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020
Tujuan
Mendukung
tata
Kelola
pemerintahan
yang
baik
dengan
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi

Sasaran
strategi

Indikator
sasaran

Meningkatnya
pelayanan
public berbasi
TIK

Persentase
peningkatan
keterbukaan
informasi
dan
komunikasi
public

Program
Program
Penguatan
kelembagaan,

Indikator
Kinerja
Program
Persentase
operasional
kehumasan
daerah

komunikasi,
informasi,

dan

hubungan antar
lembaga
Program
Kerjasama
informasi
dengan

media

Persentase
kegiatan
Kerjasama
informasi dengan
media massa

massa
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Mendukung
tata
Kelola
pemerintahan
yang
baik
dengan
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi

Meningkatnya
pelayanan
public berbasi
TIK

Persentase
perangkat
dan
system TIK yang
berada
dalam
kondisi baik

Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi

dan

2020
Persentase
pengembangan
komunikasi,
informasi
dan
media massa

Media Massa

Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan

Persentase
pengadaan
server, aplikasi,
sosialisasi dan
pemeliharaannya

Informasi
Terjaminnya
keamanan
informasi milik
PEMDA

Mendukung
Data
Statistik
sectoral

Meningkatnya
keamanan
informasi milik
pemerintah
daerah
Meningkatnya
ketersediaan
data
dan
informasi
sectoral daerah

Persentase
perangkat
daerah
yang
telah
menggunakan
sandi
Jumlah data dan
informasi statistic
sectoral daerah

Program
Optimalisasi
Keamanan
Informasi
Program
Pengembangan
Data/Informasi

Persentase
Perangkat
daerah
dalam
jaringan
komunikasi sandi
Tercapainya
kegiatan
pengembangan
data
dan
informasi

Penetapan Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian kinerja harus disusun setelah instansi pemerintah telah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah
dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua)
bagian yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja
(terlampir). Perjanjian Kinerja tingkat SKPD yang memberi amanah adalah
Bupati Kabupaten Barru dan penerima amanah adalah Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik.
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Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dihalaman berikut:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
PENETAPAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. BARRU
TAHUN 2020
SASARAN
STRATEGIS
1
Meningkatnya
ketersediaan unsurunsur yang
mendukung
operasional
pelaksanaan
tupoksi

INDIKATOR
KINERJA
2
Persentase
ketersediaan
dukungan
administrasi
perkantoran
aparatur secara
tepat waktu

TARGET
3
100 %

5 keg
6 STNK

4 jenis

2 jenis

23 media

59 OK

163 OH

Meningkatnya
ketersediaan unsurunsur yang
mendukung
operasional
pelaksanaan
tupoksi

Persentase
ketersediaan
dukungan
sarana/prasarana
aparatur secara
tepat waktu

100 %

2 unit

2 keg

1 jenis

1 keg
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PROGRAM
KEGIATAN
4
Program
Pelayanan
administrasi
perkantoran

Penyediaan jasa
surat menyurat
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan
bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
Program
Peningkatan
Sarana/prasarana
apratur

Pengadaan
Perlengkapan
Gedung kantor
Pengadaan
peralatan Gedung
kantor
Pengadaan
meubeler
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

ANGGARAN
5
823.603.310

139.053.850
3.208.860

9.735.600

12.773.000

444.580.000

203.832.000

20.420.000

105.622.506

3.213.131

33.800.000

0,00

11.600.000
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2 unit

15 unit

Meningkatnya
ketersediaan unsurunsur yang
mendukung
operasional
pelaksanaan
tupoksi

Persentase
ketersediaan
dukungan disiplin
aparatur dan
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur secara
tepat waktu

100 %

0 org
1 org

4 org

Meningkatnya
pelayanan public
berbasis TIK

Persentase
perangkat dan
system TIK yang
berada dalam
kondisi yang baik

100 %

1 Keg

100 %

5
kegiatan

Persentase
peningkatan
keterbukaan
informasi dan
komunikasi publik

100%

12 ok

3 jenis

100 %

4 jenis
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Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

30.510.000

Pendidikan dan
pelatihan formal
Sosialisasi
peraturan
perundangundangan
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Pengkajian dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi

0,00

Program
Peningkatan
kualitas
Pelayanan
informasi
Pengembangan
infrastruktur
teknologi informasi
dan komunikasi
yang terintegritas
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi, dan
Media Massa
Pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi
Pelaksanaan
Kegiatan informasi
dan dokumentasi
Program
Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa
Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan

13.700.000

61.454.000

2.850.000

58.604.000

1.219.365.852

1.028.633.852

765.904.000

765.904.000

190.732.000

138.500.000

52.232.000

1.045.301.000

1.045.301.000
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100 %

2 jenis

Meningkatnya
keamanan
informasi milik
pemerintah daerah

Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi

100%

2 keg

Mendukung data
statistik sektoral

Jumlah data dan
informasi statistik
sektoral daerah

100%

4 buku

2 buku

Pemerintah daerah
Program
penguatan
Kelembagaan,
Komunikasi,
Informasi dan
hubungan antar
Lembaga
Pengembangan
oprasional
kehumasan daerah
Program
Optimalisasi
Keamanan
Informasi
Penyelenggaraan
Persandiaan dan
Pengamanan
informasi daerah
Program
Pengembangan
Data / Informasi
Daerah Dalam
Angka dan
Kecamatan Dalam
Angka
PDRB Kabupaten

2020

42.984.000

42.984.000

12.279.000

12.279.000

63.159.000

49.342.000

13.817.000

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
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2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan
metode pembanding capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang
diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta
tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat
untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana
pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:
Apabila semakin tinggi realisasi pencapaian kinerja yang semakin baik, maka
digunakan rumus:
Persentase
pencapaian rencana
tingkat capaian

Penilaian

capaian

Realisasi
x

=

100%

Rencana

kinerja

untuk

setiap

indikator

kinerja

sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal
yaitu:
76% sd

100%

=

Sangat Berhasil

51% sd

75%

=

Berhasil

26% sd

50%

=

Cukup Berhasil

0% sd

25%

=

Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian
indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka
capaian kinerja sebesar 100%.
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Dalam

rangka

mengukur

dan

peningkatan

kinerja

2020
serta

lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang
perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi
kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian
kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan
Analisis rincian kinerja sasaran strategis untuk setiap pernyataan kinerja
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan.
Hasil

pengukuran

atas

Perubahan

Indikator

Kinerja

Utama

Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru tahun 2020 sebagai
berikut :
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NO

1

2

3

4

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pelayanan
public berbasis
TIK

Meningkatnya
keamanan
informasi milik
pemerintah
daerah
Mendukung
data
statistic
sectoral
Meningkatnya
ketersediaan
unsur-unsur
yang
mendukung
operasional
pelaksanaan
tupoksi

Target
Renstra
Tahun
2016-2021

Indikator Kinerja

Persentase
peningkatan
keterbukaan
informasi
dan
komunikasi public
Persentase
perangkat
dan
system TIK yang
berada
dalam
kondisi baik dan
berfungsi
Persentase
perangkat daerah
yang
telah
menggunakan
sandi
Jumlah data dan
informasi statistic
sectoral daerah
Persentase
ketersediaan
dukungan
administrasi
perkantoran,
sarana/prasarana,
peningkatan
kapasitas
SDM
aparatur
secara
tepat waktu
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Realisasi
Capaian
Kinerja Tahun
2017-2021

Target Kinerja
Tahun 2020

Realisasi
Capaian
Kinerja tahun
2020

2020
Tingkat
Capaian
Kinerja Tahun
2020(%)

Predikat

Sangat
berhasil
65,69

65,69

100

87,25

87,25

100

90

100

83,3

83,3

Sangat
berhasil

0

0

100

89

89

Sangat
berhasil

4 buku

4 buku

2 buku

2 buku

Sangat
berhasil

100

100

2 buku
(setelah
refocusing)
100

100

100

Sangat
berhasil
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Adapun rincian pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK”
Sasaran “meningkatnya pelayanan berbasis TIK” diukur dari dua
indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu persentase
perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi yang baik dan
Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
1. Persentase perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi yang
baik
Persentase perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi yang
baik diukur dari indicator kinerja perbandingan antara persentase perangkat
yang dalam kondisi baik dengan jumlah perangkat keseluruhan. Suatu
perangkat dalam kondisi baik dan berfungsi apabila dalam dua tahun
terakhir masih difungsikan. Jumlah perangkat dikelola dan dipelihara dinas
Kominfo Kab. Barru tahun 2020 adalah 12 perangkat keseluruhan,
sebanyak 10 yang masih berfungsi dengan baik artinya sebanyak 83,3 %
perangkat yang baik dan berfungsi.
Analisis capaian kinerja indicator “Persentase perangkat dan system TIK
yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi” adalah sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
Indikator Kinerja

Target

Persentase perangkat dan 100

Realisasi

Capaian

83,3%

83,3

system TIK yang berada
dalam kondisi baik dan
berfungsi
Indicator kinerja “Persentase perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi baik
dan berfungsi” adalah indicator yang diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya,
sehingga semakin tinggi realisasi, maka akan menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja.
Adapun formula yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah :
Target = Jumlah perangkat yang dalam kondisi baik x 100%
Jumlah perangkat keseluruhan

Berdasarkan table diatas, target kinerja yang ditetapkan adalah 100 persen
artinya dari 12 yang diharapkan sebanyak 10 yang dalam kondisi baik dan
berfungsi jadi realisasi mencapai 83,3 % artinya dari 12 perangkat, sebanyak
10 perangkat yang dalam kondisi baik.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020
dengan tahun lalu (2019)
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Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020
dengan tahun sebelumnya (2019) dapat dilihat pada table berikut :
Indikator

Target

Kinerja

Realisasi

2019 2020

Persentase
perangkat
dan 100
system TIK yang berada dalam
kondisi baik dan berfungsi

100

Capaian

2019 2020 2019 2020
90

83,3

90

83,3

Berdasarkan table diatas persentase perangkat dan system TIK yang berada
dalam kondisi baik dan berfungsi tahun 2020 dengan tahun 2019 sama,
karena pada tahun 2019 jumlah keseluruhan perangkat 10 dalam kondisi
baik 9, pengadaan perangkat baru tahun 2020 sebanyak 2 perangkat artinya
capaian

kinerja

tidak

mengalami

peningkatan

dibandingkan

tahun

sebelumnya.
c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan renstra
2016-2020
“persentase perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi baik dan
berfungsi” merupakan indicator kinerja yang bersifat tidak kumulatif artinya
realisasi kinerja sampai tahun 2020 merupakan realisasi kinerja pada tahun
2020.
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “persentase
perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi
sampai tahun 2020 dengan renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Indikator

Target

Realisasi Kinerja

Kinerja

2016-2021

sampai dengan

Capaian Kinerja

tahun 2019
Persentase
perangkat dan
system TIK yang
berada dalam

100

90

90

kondisi baik dan
berfungsi

Berdasarkan table di atas persentase perangkat dan system TIK yang
berada dalam kondisi baik dan berfungsi sampai tahun 2019 bila
dibandingkan dengan periode pertama sampai akhir tahun renstra sama
yaitu 9 perangkat dalam kondisi baik.
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d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas peningkatan/penurunan
Kinerja.
Berdasarkan

tabel-tabel

yang

disajikan

diatas

indikator

“persentase

perangkat dan system TIK yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi dari
tahun 2019 dan 2020 sama, hal ini disebabkan jumlah perangkat
keseluruhan

pada tahun 2019 yaitu 10 unit dan dalam kondisi baik 9

sedangkan di tahun 2020 jumlah perangkat keseluruhan 12 dan dalam
kondisi baik 10, ditahun 2020 pengadaan ditambah 2 perangkat baru dan
yang dalam kondisi rusak bertambah 1 perangkat dari tahun 2019.
Adapun penyebab keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemeliharaan alat-alat perangkat
dan system TIK.
2 Pengadaan perangkat baru untuk menunjang pemerintahan berbasis TIK
e. Program dan kegiatan penunjang serta realisasi anggaran
Pencapaian kinerja persentase perangkat dan system TIK yang berada
dalam kondisi baik dan berfungsi diperoleh dari pelaksanaan Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan program
peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan kegiatan :
No

Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian

1

Pengkajian dan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

5 kegiatan

5 kegiatan

99 %

pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
2

Pengembangan
infrastruktur teknologi
informasi dan
komunikasi yang
terintegrasi

Adapun realisasi anggaran adalah sebagai berikut :
No

Program kegiatan

Anggaran dalam Realisasi (Rp)

Capaian

DPA(Rp)

(%)

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan media massa
1

Pengkajian

dan 1.028.633.852

1.025.175.000

100

pengembangan
jaringan

komunikasi

dan informasi
Peningkatan kualitas
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pelayanan informasi
1

Pengembangan

765.904.000

760.543.300

99

infrastruktur teknologi
informasi dan
komunikasi yang
terintegrasi

Sasaran meningkatnya pelayanan berbasis TIK diukur dari persentase
perangkat yang dalam kondisi baik dengan capaian 83,3 dengan predikat
sangat berhasil.
2. Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
artinya perbandingan jumlah layanan informasi dan komunikasi public yang
terlaksana dengan jumlah layanan informasi dan komunikasi public yang
tersedia di Kab. Barru.
2. Sasaran “Meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah”
Sasaran meningkatnya keamanan informasi milik pemerintah daerah diukur
dari indicator persentase OPD yang telah menggunakan sandi yaitu
perbandingan jumlah informasi yang diamankan dengan jumlah informasi
yang diterima dan diamankan. Analisis capaian kinerja indicator “persentase
OPD yang telah menggunakan sandi adalah sebagai berikut :
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
Indikator kinerja

Target

Realisasi Capaian

persentase OPD yang

100

89

89

telah menggunakan sandi
Indikator persentase OPD yang telah menggunakan sandi
indikator merupakan indikator yang diharapkan mengalami
peningkatan setiap tahunnya, sehingga semakin tinggi
realisasi maka akan menunjukkan semakin tinggi capaian
kinerja.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020
dengan tahun lalu (2019)’
Perbandingannya dengan tahun lalu (2019) belum ada karena indikator ini
baru di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai satu bidang,
begitupun dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun
2020 dengan target dan realisasi renstra 2016-2021 juga belum.
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c. Program dan kegiatan penunjang serta realisasi anggaran
Pencapaian kinerja dari indikator “persentase OPD yang telah menggunakan
sandi” diperoleh dari program Optimalisasi Keamanan Informasi daerah
dengan kegiatan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi
daerah target dua kegiatan realisasi 2 kegiatan dengan capaian 89 %.
Adapun realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan persandian dan
pengamanan ini adalah anggaran dalam DPA Rp.12.279.000 realisasi
anggaran Rp. 10.912.900 dengan capaian kinerja 89 % dengan predikat
sangat berhasil.
3. Sasaran “Mendukung data statistik sectoral”
Sasaran “Mendukung data statistik sectoral” diukur dari indikator kinerja
Jumlah data dan informasi statistik sektoral daerah dengan formula
penghitung jumlah buku yang dicetak untuk tahun 2020 sebanyak 2 buku.
Analisis capaian kinerja indicator
a. Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun
lalu

No

Indikator kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah data dan informasi

2 buku

2 buku

100%

statistik sektoral daerah
Indikator kinerja “jumlah data dan informasi statistik sektoral daerah”
adalah indikator yang diharapkan terealisasi setiap tahunnya, sehingga
1.
P
setiap tahunnya menunjukkan realisasi capaian kinerja.
e
Adapun formula yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah:
r
b
Target = jumlah buku yang dicetak
a
b. perbandingan antara

realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020

dengan tahun lalu (2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020
dengan tahun sebelumnya (2019) dapat dilihat pada table berikut:
No

Indikator kinerja

1.

Target

Realisasi

Capaian

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Jumlah data dan

5

2

5

2

5 buku

2 buku

informasi statistik

buku

buku

buku

buku

sektoral daerah
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Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun lalu
(2019) menurun, hal ini disebabkan karena pengurangan (refocusing)
anggaran akibat dari pandemic covid 19 yang seharusnya sebelum
refocusing target jumlah buku adalah 5 buku.
c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan renstra
2016-2021

Indikator kinerja

Target 20162021

Realisasi
Kinerja sampai
dengan 2020

Capaian
kinerja

5 buku

2 buku

2 buku

Jumlah data dan
informasi statistik
sektoral daerah

d. Program kegiatan penunjang serta realisasi anggaran
Pencapaian kinerja dari indikator “Jumlah data dan informasi statisktik
sektoral daerah diperoleh dari pelaksanaan program “Pengembangan
Data/informasi” dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:
No

1

2

Program/Kegiatan
Pengembangan
data/Informasi
Daerah dalam
angka (DDA) dan
kecamatan dalam
angka (KCA)
PDRB kabupaten

Anggaran

Realisasi

Capaian
(%)

49.342.000 49.244.000

100 %

13.817.000 13.585.000

98 %

B. Realisasi Anggaran
Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Barru Tahun 2020, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati
Barru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43). Kemudian dijabarkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun
anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan tahun anggaran 2020.
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Barru mendapatkan alokasi
anggaran

sebesar

Rp.

6.871.604.652,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.

6.397.528.671,- dengan rincian:
a.

Belanja Daerah
Rincian realisasi Belanja Daerah yang dikelola oleh SKPD Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru Tahun Anggaran
2020 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
Dalam Akhir Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Pegawai adalah
Rp. 2.349.918.875,- atau sebesar 86,02 % dari target anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp. 2.731.931.984,- .
2. Belanja Barang dan Jasa

Dalam Akhir Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Barang dan jasa
adalah Rp. 3.534.471.496,- atau sebesar 97,58% dari target anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp.3.622.297.293,3. Belanja Modal
Dalam Akhir Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Modal mencapai
Rp 513.143.300,- atau sebesar 99,18% dari target anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp.517.375.375,- .
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Rincian target dan realisasi anggaran Dunas Komunikasi, Informatika dan
statistic Kabupaten Barru tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini :

SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya
ketersediaan
unsur-unsur
yang
mendukung
operasional
pelaksanaan
tupoksi

INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Persentase
ketersediaan
dukungan
administrasi
perkantoran
tepat waktu

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

secara

Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
Persentase
ketersediaan
dukungan
sarana/prasaran
aparatur secara tepat
waktu
Pengadaan peralatan
Gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
kantor
Persentase
ketersediaan
dukungan
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur secara tepat
waktu
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
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5 keg

139.053.850

139.053.850

3.208.860

2.228.935

1 jenis

9.735.600

9.735.600

3 jenis

2.773.000

2.773.000

6 STNK

444.580.000

46 OK

203.832.000

129 OH

100 %

20.420.000

-

415.055.000

201.766.980

19.590.000
87.620.820

2 keg

46.599.375

2 jenis

11.600.000

2 unit

30.510.000

7 buah

13.700.000

94,03

46.136.000
11.600.000

30.510.000

3.000.000

3.213.131

3.213.131

100 %

43.777.279

39.225.429

2 org

2.850.000

60,03
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2.400.000

Meningkatnya
ketersediaan
data dan
informasi
sektoral daerah

Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah data dan
informasi ststistik
sektoral daerah

Daerah dalam angka
dan kecamatan dalam
angka
PDRB Kabupaten
Meningkatnya
pelayanan
public berbasis
TIK

Persentase perangkat
dan system TIK yang
berada dalam kondisi
baikdan berfungsi
Pembinaan dan
pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
Pengkajian dan
pengembangan
jaringan komunikasi
dan informasi
Pelaksanaan kegiatan
informasi dan
dokumentasi

2 org

58.604.000

54.691.300

1 buku

49.342.000

49.244.000

1 buku

13.817.000

13.585.000

100 %

2.471.644.300

2.429.549.960

6 Keg

138.500.000

115.530.000

1.028.633.852

1.025.175.000

97,47

1 Keg

52.232.000

42.895.000

Program
kerjasama
informasi
dengan media
massa
Terpenuhinya
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah

1.045.301.000

1.041.342.850

Program
Penguatan
Kelembagaan,
Komunikasi,
Informasi dan
hubungan
antar Lembaga
Pengembangan
Operasional
Kehumasan Daerah

42.984.000
35.931.350

Program
Peningkatan
Layanan
Informasi
Pengembangan
Infrastruktur teknologi
informasi dan
komunikasi yang
terintegrasi

765.904.000

760.543.300

Program
Optimalisasi
Keamanan
Informasi
Penyelenggaraan
Persandian dan
Pengamanan Informasi
Daerah
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12.279.000
10.912.500
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Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2020 Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik telah dapat melaksanakan tugas utamanya
yang menjadi tanggung jawab organisasi.
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BAB IV
PENUTUP
Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini
dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Tahun 2020 Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Barru adalah 93,10% yang dihitung berdasarkan
persentase rata-rata capaian kinerja dari 1 tahun sasaran yang ditetapkan. Untuk
mewujudkan visi SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru
yaitu Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan statistik yang handal,
berkelanjutan dan bernafaskan keagamaan melalui pencapaian sasaran strategis
tersebut telah dilaksanakan 9 program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Rencana
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.817.604.652,- yang terealisasi sebesar Rp.
6.397.528.671 atau sebesar (93,10%) dengan predikat sangat berhasil. Keberhasilan
yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat
dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum
tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik kabupaten Barru ini, diharapkan dapat memberikan
gambaran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru
kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah
mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barru.

Barru, 27 Februari 2021
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kab. Barru

SYAMSUDDIN, S.IP.M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19710119 199101 1 002
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