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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka 

setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 

berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman 

dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang 

maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai 

dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil 

yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan 

pelaksanaan tugas. 

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten 

Jeneponto menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk periode 5 (lima) 

tahun kedepan. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Jeneponto tersebut ditujukan untuk membantu mewujudkan 

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023. 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto periode tahun 2018-

2023 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jeneponto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RPJMD sebagaimana 

dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra-SKPD maupun 

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja 

sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lain yang terintegrasi di 

dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mampu menjawab tujuan 

pembangunan daerah dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun ke depan yaitu tahun 2018-2023 oleh Kabupaten Jeneponto 

yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 

I.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto adalah untuk 

memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang 

dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 

Jeneponto pada Tahun 2022. 

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah 

menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, sehingga target yang 

telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk 

menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto pada tahun 

2022. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2022. 

I.3 Landasan Hukum 

 Penyusunan Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 mengacu pada peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut : 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor 

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 

1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinrah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Pemerintah Daerah; 

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
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Kinerja, Pelaporan Kinertja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jeneponto 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313). 

17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto) 

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan 

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan 

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian 

urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum 

pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tersebut. 

Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan 

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan 
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Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto menjadi  Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. 

Gambaran organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Jeneponto ini memuat tentang kedudukan atau 

susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya 

aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi 

Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi 

antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan 

masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto, 

maka struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Jeneponto menjadi sebagai berikut : Pimpinan Organisasi 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto 

adalah pejabat Eselon II.b / Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris (eselon 

III.a), 3 (tiga) Kepala Bidang (eselon III.b) dan 6 (enam) Kepala Seksi 

serta 2 (dua) Kepala sub bagian (eselon IV.a) dengan rincian sebagai 

berikut : 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretaris : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
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3) Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik  

a. Seksi Layanan Informasi Publik 

b. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Informasi  

 

4) Bidang Aplikasi dan Informatika 

a. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi  

b. Seksi Pengolahan Data dan E-goverment 

 

5) Bidang Statistik dan Persandian 

a. Seksi Persandian  

b. Seksi Statistik  

 

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru di Kabupaten 

Jeneponto, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terbentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kemudian Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto diatur 

dengan adanya regulasi baru yakni Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik. 

 

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 

 
KEPALA DINAS 

 

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas mempunyai tugas  membantu Bupati dalam 

memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Komunikasi dan Informatika, sub urusan informasi dan komunikasi 

publik, sub aplikasi informatika dan urusan pemerintahan bidang 

statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian yang 
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menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai 

fungsi : 

a.  pengoordinasian penyusunan kebijakan kebijakan daerah di 

bidang Komunikasi dan informatika dan urusan 

pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan 

bidang Persandian; 

b.  pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan 

pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan 

urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan 

pemerintahan bidang Persandian; 

c.  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan 

pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan 

bidang Persandian; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan kebijakan pemerintahan bidang Komunikasi, 
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Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik dan 

urusan pemerintahan bidang Persandian;  

e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Dinas Kominfo dan Statistik sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Dinas Kominfo dan Statistik untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis 

bidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat, aplikasi dan informatika, statistik dan persandian; 

g. melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian 

pelaksanaan tugas pokok organisasi; 

h. menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dan 

urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan 

pemerintahan bidang Persandian; 

i.  menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat, 

aplikasi dan informatika, statistik dan persandian; 

j.  menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum 

pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi, komunikasi 
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dan hubungan masyarakat, bidang aplikasi dan informatika, 

bidang Statistik dan persandian; 

k.  menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan 

pemerintahan di bidang Persandian yang meliputi tata kelola 

persandian, operasional pengamanan persandian dan 

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; 

l.  menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di 

bidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat, aplikasi dan informatika, statistik dan persandian; 

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat, aplikasi dan 

informatika, statistik dan persandian; 

n. menyelenggarakan penyusunan dan menetapkan Norma, 

Standar. Prosedur dan Kriteria, serta pelaksanaan 

rapat/pertemuan dalam lingkup Dinas; 

o. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan 

teknis dan pembinaan tugas kesekretariatan yang meliputi 

kegiatan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan 

kepegawaian dalam lingkup Dinas; 

p.  mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan 

informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan 

aplikasi dan informatika lingkup pemerintah daerah, 

pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi 

pemerintah daerah dan melaksanakan pengelolaan statistik 

sektoral di lingkup pemerintah daerah; 

q.  mengoordinasikan dan fasilitasi dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan penyiaran daerah; 
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r.  menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

s.  menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

t.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; 

u.  menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

SEKRETARIS 

Sekretariat terdiri dari : 

1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2)  Sub Bagian Perencanaan dan keuangan. 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan mengoordinasikan, perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

urusan pemerintahan di bidang umum dan kepegawaian, 

perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimna dimaksud pada ayat 

(1), sekretaris mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan teknis 

dan pelaksanaan kebijakan di Subbagian umum, 

kepegawaian, perlengkapan, aset, perencanaan, pelaporan, 

dan keuangan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di  

Subbagian umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, 

perencanaan, pelaporan, dan keuangan; 

c. penyiapan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

di Subbagian umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, 

dan keuangan; 

d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan 

dan keuangan serta kegiatan kesekretariatan ; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  

a. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra dan 

Renja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan penyusunan laporan dan memberi saran kepada 

atasan terkait pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan, merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan 
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di Subbagian umum, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan; 

h. melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan teknis dan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup 

Dinas; 

i. melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan urusan umum 

dan kepegawaian; 

j. melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan urusan 

perencanaan dan pelaporan, dan mengelola dan 

mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan; 

k. melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan urusan 

perlengkapan; 

l. melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan 

penyusunan RKA, DPA, LKjIP/SAKIP, RENSTRA dan RENJA 

dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan 

bahan, perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah 

yang terkait urusan umum dan kepegawaian yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi umum 

dan kepegawaian; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi umum dan 

kepegawaian; 

c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di seksi 

umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Umum dan 

Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan rumah 

tangga dan surat-menyurat dan kearsipan; 

g. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan 

keprotokoleran dan perjalanan dinas; 
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h. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan yang terkait 

dengan ketatalaksanaan; 

i. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan yang terkait 

dengan perlengkapan; 

j. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan yang terkait 

dengan administrasi kepegawaian; 

k. melakukan pengelolaan dan melaksanakan urusan umum 

lainnya; 

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan daerah yang terkair dengan urusan perencanaan, 

pelaporan dan keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan Keuangan 

yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi 

perencanaan dan keuangan; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi 

perencanaan dan keuangan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan 

keuangan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Perencanaan dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan, 

daftar usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melaksanakan 

penggajian; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan 

kegiatan, pelaporan dan Keuangan, dan pengendalian tugas 

pembantu pemegang kas; 

h. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan 

program kegiatan, proses administrasi terkait dengan 

penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 
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i. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, 

LAKIP/SAKIP, RENSTRA, RENJA dan /atau dokumen 

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

j. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja 

bulanan, perbendaharaan keuangan, dan melaksankan 

verifikasi anggaran; 

k. melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, 

semester, dan penyusunan rencana anggaran untuk periode 

lima tahunan dan tahunan; 

l. melakukan pengolahan data LAKIP; 

m. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan 

rencana kerja tahunan dan pembukuan pelaporan keuangan; 

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK 

 

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik 

terdiri dari:  

a. seksi Layanan Informasi Publik. 

b. seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Informasi 

 

(1) Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik 

dipimpin oleh seorang Kepala bidang, mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, 

dan Komunikasi publik yang menjadi kewenangannya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  

(2) Dalam menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan 

Komunikasi Publik mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan perumusan dan bahan pelaksanaan kebijakan 

dibidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan dibidang 

pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan masyarakat; 

c. penyiapan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

di dibidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat; 

d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan urusan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi 

dan hubungan masyarakat; 
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja bidang Hubungan Masyarakat, 

Informasi, Komunikasi Publik sesuai Renstra dan Renja Dinas 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, 

Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan media publik, 

saluran komunikasi media dan pengelolaan aduan masyarakat 

serta pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui 

media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; 

g. melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian 

informasi dan komunikasi publik, mengoordinasikan 

pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah, serta 

pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah; 

h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan 

aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan komunikasi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
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komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta 

hubungan masyarakat; 

i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan 

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah, penyediaan konten linntas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi 

publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta 

hubungan masyarakat; 

j. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup 

bidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat; 

k. melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas 

bidang pengelolaan informasi, komunikasi dan hubungan 

masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Informasi  

(1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Informasi 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan, 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan terkait pengelolaan Media, komunikasi dan Penyediaan 

informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  

Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan 

Informasi mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi 

Pengelolaan Media, Komunikasi dan Penyediaan Informasi;  

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi 

Pengelolaan Media, Komunikasi dan Penyediaan Informasi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi Pengelolaan Media, 

Komunikasi dan Penyediaan Informasi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pengelolaan 

Media, komunikasi dan Penyediaan Informasi 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 dan 

Penyediaan Informasi untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan dan melaksanakan layanan monitoring isu 

publik di media massa dan media sosial; 

g. melakukan pengumpulan pendapat umum melalui survey, jejak 

pendapat dan pengolahan aduan masyarakat; 

h. melakukan pengelolaan standardisasi pertukaran informasi 

untuk data base informasi lintas sektoral, pemantauan tema 

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan 

pemerintah daerah; 

i. melakukan pengelolaan layanan pengolahan informasi publik di 

bidang komunikasi dan informatika; 

j. melakukan pelayanan informasi publik di bidang komunikasi dan 

informatika dan layanan pengaduan masyarakat; 

k. melakukan kemitraan dengan pengelola media informasi; 

l. melakukan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah 

(briefing notes, press releace, backgrounders) di daerah; 

m. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk 

mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional 

dan di daerah; 

n. melakukan pemberian dukungan atas pelaksanaan program dan 

kegiatan di seksi pengelolaan Media, komunikasi dan penyediaan 

informasi; 

o. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta supervise 

pelaksanaan tugas di seksi pengelolaan Media, komunikasi dan 

penyediaan informasi; 

p. melakukan pematauan, monitoring, evaluasi dan peleporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi pengelolaan Media, 

komunikasi dan penyediaan informasi; 
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q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

a. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Seksi Layanan Informasi Publik 

(1). Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah 

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan terkait layanan informasi publik, 

Dokumentasi dan hubungan masyarakat yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2). Dalam menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan  dan perumusan kebijakan teknis Di seksi 

Layanan Informasi Publik; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Di seksi Layanan 

Informasi Publik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi Layanan Informasi 

Publik;   
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3). Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a.  menyusun rencana program dan kegiatan di 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 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra 

positif pemerintah daerah; 

g. melakukan dan mengoordinasikan pengemasan ulang konten 

nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal; 

h. melakukan dan mengoordinasikan pengelolaan saluran 

komunikasi milik pemerintah daerah/media internal; 

i. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi 

media dan lembaga komunikasi publik; 

j. melakukan peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya 

komunikasi publik di daerah; 

k. mengoordinasikan dan melakukan kebijakan layanan 

keterbukaan informasi publik, menghimpun data informasi 

publik, mengolah dan menyajikan data informasi publik serta 

pengelolaan database informasi publik; 

l. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi akses layanan 

informasi publik bagi masyarakat serta melakukan 
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pengembangan keterbukaan informasi dan kebebasan 

masyarakat dalam mengakses informasi publik; 

m. melakukan kordinasi pengelolaan hubungan masyarakat; 

n. melakukan pemberian dukungan atas pelaksanaan program 

dan kegiatan layanan informasi publik, hubungan media dan 

hubungan masyarakat; 

o. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta supervisi 

pelaksanaan tugas layanan informasi publik, hubungan media 

dan hubungan masyarakat; 

p. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pada layanan informasi publik, hubungan media dan 

hubungan masyarakat; 

q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

r. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA 

Bidang Aplikasi dan Informatika terdiri dari: 

a. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi. 

b. Seksi Pengolahan Data dan E-Goverment. 

 

(1) Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala 

bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan, 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang aplikasi dan informatika yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

aplikasi dan informatika; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah 

di bidang aplikasi dan informatika; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang aplikasi dan informatika; 

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang aplikasi dan informatika; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di 

aplikasi dan informatika; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Bidang Aplikasi dan Informatika 

berdasarkan Renstra dan Renja Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan 

teknis bidang aplikasi dan informatika meliputi infrastruktur dan 

teknologi, pemberdayaan informatika dan pengembangan 

aplikasi, penyelenggaraan layanan e-Government; 

g. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan di 

bidang infrastruktur dan teknologi, pemberdayaan informatika 

dan pengembangan aplikasi, penyelenggaraan e-Government; 

h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan 

keamanan informasi e- government, layanan manajemen data dan 

informasi e-Government; 

i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian 

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan; 

j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian 

TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information 

officer pemerintah daerah; 
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k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan 

sumber daya TIK pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik 

dan kegiatan daerah; 

l. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan 

teknis dalam lingkup bidang aplikasi dan informatika; 

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

n. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Seksi Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi 

(1) Seksi Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan. Pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait 

infrastruktur dan teknologi yang menjadi kewenangannya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasa ayat 

(1), kepala seksi Infrastruktur jaringan dan Pengembangan Aplikasi 

mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi 

Infrastruktur jaringan dan Pengembangan Aplikasi ; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi 

Infrastruktur jaringan dan Pengembangan Aplikasi ; 

c. pembinaan dan Pelaksanaan di seksi Infrastruktur jaringan dan 

Pengembangan Aplikasi ; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Infrastruktur 

Jaringan dan Pengembangan aplikasi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Infrastruktur Jaringan dan 

Pengembangan aplikasi untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar 

datacenter, disaster recovery center dan TIK, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan 

keamanan informasi e-Government pemerintah daerah; 

g. melakukan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan Data 

Center  dan Disaster Recovery Center; 
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h. Melakukan pelayanan pengembangan dan inovasi TIK dalam 

implementasi e-Government, 

i. melakukan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Goverment 

Cloud Computing; 

j. melakukan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan 

publik; 

k. melakukan pelayanan filtering konten negative; . 

l. melakukan pelayanan interkoneksi Jaringan Intra pemerintah; 

m. Melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan menara 

telekomunikasi; 

n. melakukan pelayanan penyediaan prasarana dan sarana 

komunikasi pemerintah; 

o. Melakukan pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan 

sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; 

p. melakukan pelayanan monitoring trafik elektronik; 

q. melakukan penanganan insiden keamanan informasi; 

r. melakukan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber daya 

Manusia dibidang keamanan informasi; 

s. Melakukan pelayanan keamanan informasi pada Sistem 

Elektronik Pemerintah Daerah; 

t. melakukan audit TIK; 

u. melakukan pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, 

inovatif  dan produktif; 

v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

w. menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 



Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Seksi Pengolahan Data dan E-Goverment 

(1) Seksi Pengolahan Data dan E-Goverment dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan daerah dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantaun, evaluasi dan pelaporan terkait Penyelenggaraan 

e-government yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), 

kepala seksi pengolahan data dan e-goverment mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi 

Pengolahan data dan e-govermnet; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi seksi 

Pengolahan data dan e-govermnet; 

c. pembinaan dan Pelaksanaan di seksi Pengolahan data dan e-

govermnet; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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(3). Rincian  tugas  sebagaimana   dimaksud   pada    ayat  (1) sebagai 

berikut: 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengolahan 

Data dan e-government sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Pengolahan Data dan e-government 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menantangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di seksi Pengolahan Data dan e-

government; 

g. melakukan penetapan standar format data dan informasi, dan 

layanan recovery data dan informasi; 

h. melakukan pelayanan pengelolaan data elektronik 

pemerintahan dan nonpemerintahan; 

i. melakukan pengelolaan manajemen Sistem Informasi Smart 

City, dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, 

layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian 

Smart City; 

j. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan 

terpadu implementasi e-government daerah; 

k. mengoordinasikan layanan kerjasama lintas pemerintah pusat 

serta non pemerintah; 

l. Melakukan pelayanan integrasi pengelolaan TIK dan e-

goverment Pemerintah Daerah; 
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m. melakukan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis bidang TIK, dan layanan peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government; 

n. melakukan promosi pemanfaatan layanan Smart City, layanan 

pendaftaran nama domain dan sub domain instansi 

penyelenggara  Negara bagi kepentingan kelembagaan, 

pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan; 

o. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah di 

tetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan layanan pengelolaan 

dan sub domain pemerintah daerah; 

p. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam 

pengelolaan domain, portal dan website, melakukan 

penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain 

serta menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; 

q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan;  

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN 

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari: 

a. Seksi Statistik 

b. Seksi Persandian 

 

(1).Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala 

bidang,  mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan, 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan urusan pemerintahan bidang statistik sdan urusan 

pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangannya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2). Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang statistik dan persandian serta 

pengolahan dan keamanan data; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dibidang statistik dan persandian; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkup bidang statistik 

dan persandian;  

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dilingkup bidang statistik dan persandian; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3).  Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan bidang Statistik dan Persandian 

berdasarkan Renstra dan Renja Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bidang Statistik dan Persandian untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas PD; 

g. melaksanakan statistik sektoral dilingkup daerah dan 

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 

pemerintah daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi 

sandi antar perangkat daerah; 

h. memberikan solusi pemecahan masalah terhadap permasalahan 

yang muncul dalam pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan 

Persandian; 

i. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dibidang statistik dan persandian; 

j. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 

tugas dibidang Statistik dan Persandian; 

k. melaksanakan analisis dan kajian pelaksanaan kegiatan di 

bidang Statistik dan Persandian; 

f. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang statistik 

dan persandian; 



Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 

g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

h. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Seksi Statistik 

(1). Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan  perumusan, 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan terkait urusan statistik yang menjadi kewenangannya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala seksi Statistik mempunyai fungsi: 

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Statistik; 

b.pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi Statistik; 

c. pembinaan dan Pelaksanaan di seksi Statistik; 

d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3). Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:    

a.  menyusun rencana program kegiatan Seksi Statistik sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Statistik untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis termasuk 

penyelenggaraan statistik sektoral di daerah; 

g. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program 

dan kegiatan di seksi statistik; 

h. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas 

dan kegiatan Seksi Statistik terutama yang berkaitan dengan 

statistik sektoral di daerah; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan seksi statistik; 

j. melakukan publikasi data statistik sektoral; 

k. melakukan pengelolaan forum data statistik sektoral pemerintah 

daerah; 

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan 

fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan;  

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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Seksi Persandian 

(1) Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan  perumusan, 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan urusan persandian untuk pengamanan informasi yang 

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasa ayat 

(1), kepala seksi persandian mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Persandian; 

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi Persandian; 

c. pembinaan dan Pelaksanaan di seksi Persandian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3). Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Seksi Statistik untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di 

seksi persandian, terutama yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi di 

lingkup pemerintah daerah; 
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g. melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian 

untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan 

informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia 

sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras 

persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi; 

h. melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan 

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan 

pemerintah daerah, dan penyusunan teknis operasional 

pengamanan komunikasi persandian; 

i. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan 

operasional pengamanan komunikasi sandi; 

j. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik 

pemerintah daerah; 

k. melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan 

penghancuran informasi berklasifikasi, dan penyusunan rencana 

kebutuhan sumber daya manusia sandi, dan peningkatan 

kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah 

daerah serta pengembangan kompetesi sumber daya sandi 

melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, 

bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 

l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan 

perangkat keras dalam rangka operasional komunikasi sandi 

antar perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, dan 

rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada 

komunikasi, serta perancangan pola hubungan komunikasi sandi 

antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah; 

m. Melakukan pengamanan terhadap 

kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi penting/vital/kritis melalui 
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kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian 

lainnya, serta pengamanan informasi elektronik; 

n. melakukan pengelolaan Security Operation Center dalam rangka 

pengamanan informasi dan komunikasi, melakukan pemulihan 

data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian 

dan keamanan informasi; 

o. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

program dan kegiatan di seksi persandian terutama penetapan 

pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah; 

p. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan 

tugas dan kegiatan seksi persandian; 

q. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi persandian; 

r. melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program dan 

kegiatan persandian; 

s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka 

menyelenggarakan tugas dan fungsi; 

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan 

FUNGSI sebagai berikut: 

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, 

statistik dan persandian. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi,

informatika, statistik dan persandian. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang  komunikasi,

informatika, statistik dan persandian; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

a. Sumber Daya Manusia 

Jumlah Aparatur Sipil Negera/Pegawai pada Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2020 adalah 

sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.  

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, Kualifikasi 

Pendidikan, dan Jumlah Pejabat Struktural dapat diklasifikasi sebagai  

berikut : 
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Tabel : 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 

NO. PANGKAT / GOL JUMLAH 

1 2 3 
1   PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c 1 

2 PEMBINA TK.I / IV.b 2 

3 PEMBINA/ IV.a 4 

4 PENATA TK. I / III.d 5 

5 PENATA  / III.c 1 

6 PENATA MUDA TK.I / III.b 2 

7 PENATA MUDA / III.a 8 

8 PENGATUR / II c 1 

JUMLAH 24 

 

Tabel : 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai 

 

NO. 

 
 

 

PENDIDIKAN JUMLAH 

 
 

 

1 2 3 

1 S3 - 

2 S2 9 

3 S1 / D4 14 

4 D III 1 

5 D II - 

6 SMU/SMA Sederajat - 

 JUMLAH 24 

 
 

Tabel : 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural 

 

NO. PENDIDIKAN JUMLAH 

1 2 3 

1 DIKLAT PIM II 1 

2 DIKLAT PIM III 3 

3 DIKLAT PIM IV 4 

 JUMLAH 8 
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Tabel  : 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya 

 

NO. JABATAN JUMLAH 

1 2 3 

1 STRUKTURAL 13 

2 STAF/FUNGSIONAL UMUM 11 

JUMLAH 24 

 
 

Tabel :  

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin 

JABATAN 

JENIS KELAMIN 

 JUMLAH 

LAKI – LAKI PEREMPUAN 

Eselon II 1 - 1 

Eselon III       4 - 4 

Eselon IV 7 1 8 

Pejabat 

Fungsional 
Umum/Staf 

8 3 11 

Arsiparis Muda - - - 

TOTAL  20 4 24 
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BAB II 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah 

satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy 

focussed- management). 

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan 

serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan 

keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan 

daerah.  

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus 

dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran 

yang menantang tentang keadaan masa depan yang dinginkan oleh 

organisasi, termasuk organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari organisasi 

pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, 

termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengeloaan sumber daya, 

pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi 

yang diperlukan instansi tersebut. 

Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adalah : 

a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi. 

b. Memberikan arah dan fokus strategis. 

c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. 

d. Memiliki orientasi terhadap masa depan. 

e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkup organisasi. 

f. Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi 
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Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan 

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 

(lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi 

Kabupaten Jeneponto. 

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah 

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Jeneponto Nomor : 01 tahun 2020 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten 

Jeneponto dimaksud sebagai berikut : 

“Jeneponto SMART 2023” 

(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan) 

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” 

dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan 

kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan 

ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto 

sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY 

kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam 

(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga 

warganya mampu hidup nyaman aman dan  berkelanjutan dengan berbasis 

ICT. 
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Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya 

untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah 

memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari 

memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan 

sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan 

ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah : 

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing” 

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten 

Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif 

yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal 

maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto 

merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang 

diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (smart) 

dengan penguasaan TIK. 

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:  

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto 

memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta 

terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai 

penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan 

mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun 

untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. 

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius” 

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan 

pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, 

serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal 

maupun secara informal. 

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”: 

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa 

depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala 
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keanekaragaman hayatinya. Disjamping itu, berkelanjutan juga dapat 

dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap 

kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama 

periode 2018-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

2. Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan  

3. Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 

4. Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan 

Infrastruktur Wilayah Secara Merata 

5. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber 

Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan 

6. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien, 

Produktif, Transparan dan Akuntabel 

7. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya 

8. Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban 

Misi yang diamanahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik adalah : 

Misi ke-2 yaitu : Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif 

dan Transparan. 

Misi ke-4 yaitu : Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan 

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata. 

  Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran digambarkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

RKPD dengan Rencana Kerja SKPD 

 

“JENEPONTO SMART 2023” 

(BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan) 

Misi Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

2 Mewujudkan 
Peradaban 
Birokrasi 
Melalui Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Yang 
Profesional, 
Aspiratif, 
Partisipatif dan 
transparan 

T.2 
Meningkatkan 
kinerja birokrasi 
dan pelayanan 
publik 

T.2.1 Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

S.5.2.2 
Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
dasar dan 
pelayanan 
publik lainnya 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Melaksanakan 
Pengembangan 
Wilayah dan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Wilayah Secara 
Merata 

T.4.2 
Meningkatkan 
jangkauan dan 
kualitas 
infrastruktur 
wilayah (Cakupan 
Layanan 
Telekomunikasi) 

T.4.2 Rata - 
rata 
persentase 
jangkauan 
infrastruktur 
wilayah 
Kabupaten 

S.4.2 
Meningkatnya 
ketersediaan 
prasarana dan 
sarana wilayah 

1. Persentase 
penduduk yang 
menggunakan 
HP/telepon  
2. Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses internet 
3. Proporsi rumah 
tangga yang 
memiliki 
komputer pribadi 
4. Tersedianya 
sistem data dan 
statistik yang 
terintegrasi 
5. Buku 
”kabupaten dalam 
angka” 
6. Buku ”PDRB” 
7.     Persentase 
Perangkat daerah 
yang telah 
menggunakan 
sandi dalam 
komunikasi 
Perangkat Daerah 
 

  

Selanjutnya dari uraian kedua misi pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik tersebut, maka dapat dianalisis pada tabel berikut : 

 



Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam 
RPJMD 2018-2023 

 

 

Visi ”JENEPONTO SMART 2023” 

Misi 2 : Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola 

pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan . 

Tujuan/Sasaran 

Strategi 

KDH 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Meningkatkan 

kinerja birokrasi 

dan pelayanan 

publik 

 Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

TIK dalam 

penyelenggara

an 

pemerintahan 

dan pelayanan 

public 

 

 

 Belum 

optimalnya 

pengemban

gan aplikasi 

TIK 

 Belum 

optimalnya 

layanan 

penyelengga

raan 

Statistik 

dan 

Persandian 

• Peraturan 

Bupati 

berkaitan 

dengan tugas 

dan fungsi 

struktur 

organisasi 

kominfo 

 Dukungan  

dari  pimpinan  

daerah  untuk  

pengembangan  

dan penerapan 

e-government 

yang 

menyeluruh 

dan 

terintegrasi  

 Tersedianya 

Infrastruktur 

berupa data 

center dan 

jaringan FO 

dan Radio 

Link. 
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Misi 4 :   Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan 

Infrastruktur Wilayah Secara Merata 

 

 Meningkatkan 

jangkauan dan 

kualitas 

infrastruktur 

wilayah 

 Belum 

optimalnya 

penyebarluasan 

informasi 

kepada 

masyarakat 

 

 Terbatasnya 

sumberdaya 

manusia 

yang 

trampil dan 

professional 

di bidang 

Komunikasi 

dan 

Informatika, 

Statistik 

dan 

Persandian 

baik dari 

segi 

kualitas 

maupun 

jumlah 

 Tersedianya 

media 

informasi dan 

komunikasi 

untuk 

didayagunakan 

 

 Kebutuhan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

 

 

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu – isu strategis 

adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian  dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.  

   Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Merujuk  pada  Renstra  Kementerian  Komunikasi  dan  

Informatika (Kementerian  Kominfo)  Tahun  2020-2024,  Visi dan Misi 

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Sebagai 

kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di 

tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan pekerjaan kami akan 
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dipandu oleh visi sebagai berikut:  ‘Terwujudnya  Indonesia  yang  

berdaulat,  mandiri, dan  berkepribadian  gotong  royong’.   

Sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan Fungsinya, upaya  untuk  

mewujudkan  visi  ini  ditekankan  pada  upaya mewujudkan 

masyarakat  yang  berpengetahuan,  mandiri,  dan  berdaya  saing 

tinggi melalui pemanfaatan TIK. 

Visi  tersebut  diwujudkan  untuk  mencapai  sejumlah  Tujuan 

Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  

Kabupaten  Jeneponto,  antara lain: 

1. Mewujudkan  tata  kelola  komunikasi  dan  informatika  yang  sehat,  

efisien dan aman; 

2.  Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi; 

3. Menciptakan  sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya 

saing; 

4. Meningkatkan  partisipasi   publik  terhadap   pengambilan 

kebijakan publik;  

5. Menyediakan  dukungan  TIK  dalam  rangka  pencapaian  fokus 

pembangunan pemerintah Indonesia. 

Sebagai  pendukung  dari  fokus  pembangunan  pemerintah  di  

bidang  pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, 

sumber daya manusia dan wilayah  perbatasan  yang  juga  menjadi  

leading  sector  di  bidang Telekomunikasi,  Internet  dan  Penyiaran  

serta  regulator  yang  mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, 

internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah 

yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan  publik  

yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 

menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Sejumlah  Sasaran Strategis 

yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut: 
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1. Terwujudnya  ketersediaan  dan  meningkatnya  kualitas  layanan 

komunikasi  dan  informatika untuk  mendukung  fokus  

pembangunan pemerintah  sebagai  wujud  kehadiran  negara  dalam  

menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan; 

2. Terselenggaranya  tata  kelola  Komunikasi  dan  Informatika  yang  

efisien, berdaya saing, dan aman; 

3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi 

dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang 

berintegritas, bersih, efektif, dan efisien. 

Dalam  rangka  mewujudkan  Sasaran  Strategis  di  atas,  

Kementerian  Kominfo merumuskan  sejumlah  Arah  Kebijakan  yang  

beberapa  di  antaranya  terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi  Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto, antara lain: 

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses  pemerintahan  

dan pembangunan  yang  sederhana,  efisien  dan transparan, dan 

terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: 

a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur  kelembagaan 

e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government 

yang terintegrasi; 

b. penyempurnaan/penguatan  sistem  pengadaan  secara  elektronik 

serta pengembangan sistem katalog elektronik; 

c. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; 

2. Mempercepat  implementasi  e-Government  dengan  mengutamakan 

prinsip keamanan,  interoperabilitas dan cost-effective melalui: 

a. Masterplan  e-Government  Nasional  sebagai  rujukan bagi 

pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah; 

b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan 

pusat pemulihan  data  oleh  instansi  pemerintah  untuk  

kemudian bermigrasi  ke  pusat  data  bersama  dengan  
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memperhatikan  solusi sistem  yang  efisien  dan  ramah  

lingkungan,  antara  lain  komputasi awan (cloud computing); 

c. Membangun  infrastruktur  bersama  yaitu  jaringan  komunikasi 

pemerintah yang aman (secured government network) serta 

fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi; 

d. Mendorong  pengembangan  industri  TIK  dalam  negeri  melalui 

harmonisasi  kebijakan,  regulasi,  dan  program  pemerintah,  

serta implementasi  kebijakan  Tingkat  Kandungan  Dalam  Negeri  

(TKDN), insentif  bagi  peningkatan  kualitas  SDM  TIK  nasional,  

dan  insentif bagi manufaktur lokal. 

3.  Mendorong  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  Komunikasi  

Publik,  yang akan ditempuh  dengan strategi : 

a. Pengembangan  kebijakan  bidang  komunikasi  dan  informasi 

termasuk  keterbukaan   informasi  publik,  pengelolaan  dan 

penyebaran informasi publik; 

b. Fasilitasi  untuk  mendorong  instansi  pemerintah  pusat  dan  

daerah, wajib  membuat  laporan  kinerja,  serta  membuka  akses  

informasi publik  sesuai  dengan  UU  No.  14  tahun  2008  dalam  

rangka mewujudkan  penyelenggaraan  Negara  yang  transparan,  

efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan  peran PPID 

dalam mengelola  dan  memberikan  pelayanan  informasi  secara 

berkualitas; 

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk 

meningkatkan partisipasi  publik  dalam  pembuatan  kebijakan  

publik,  program kebijakan  publik,  dan  proses  pengambilan  

keputusan  publik,  serta alasan pengambilan keputusan; 

e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk 

meningkatkan kecerdasan  dan  pengembangan  kerpriadian  
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bangsa  dan  lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, 

terluar, tertinggal, dan rawan konflik; 

f. Penguatan media center,  media  komunitas,  media  publik  

lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Pustaka 

sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; 

g. Kampanye publik terkait revolusi mental; 

h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 

i. Penguatan  Government  Publik  Relation  (GPR)  untuk  

membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan 

masyarakat; 

j. Penguatan  Komisi  Informasi  Pusat  (KIP),  Dewan  Pers,  dan  

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

4.   Mendorong  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  informasi  publik  

dan memanfaatkannya yang akan ditempuh dengan strategi: 

a. Penguatan  kemitraan  dengan  pemerintah  daerah,  organisasi 

masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi 

masyarakat mengenai  pentingnya  informasi  publik  dan  

berpartisipasi  dalam proses penyusunan dan pengawasan 

kebijakan; 

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, 

kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan 

memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan 

c. Diseminasi  informasi  publik  terkait  dengan  prioritas  program 

pembangunan nasional melalui berbagai media. 

 

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Komunikasi dan  Informatika 

Republik Indonesia dalam mewujudkan RPJMD Tahun  2018-2023  ada  

dua  faktor;  faktor pendorong dan faktor penghambat. 
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a.  Faktor - faktor penghambat : 

- terbatasnya sarana dan prasarana 

- kemapuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai 

- penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya 

- terbatasnya anggaran yang tersedia 

b. Faktor - faktor pendorong : 

- adanya tupoksi dan struktur organisasi. 

- komitmen  SDM  mengembangkan  kompetensi  untuk  

meningkatkan  skil dan ilmu pengetahuan. 

- tersedianya  Standar  Operating  Prosedure  (SOP),  tesedianya  

Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  

- Kemajuan informasi dan teknologi 

Tabel : 

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Kabupaten Jeneponto Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong 

Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L 

 

 
NO 

SASARAN JANGKA 
MENENGAH 

RENSTRA K/L 

PERMASALAHAN 
PELAYANAN SKPD 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1. Meratanya 

Pembangunan 

Sarana Dan 

Prasarana Pos, 

Komunikasi Dan 

Informatika di 

Seluruh Indonesia. 

Belum meratanya 

penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Bidang 

Komunikasi Dan 

Informatika Pada 

wilayah Kabupaten 

Jeneponto antara 

wilayah perkotaan 

dan perdesaan. 

Minimnya 

Anggaran dan 

keterbatasan 

dana bagi 

peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Komunikasi 

dan 

Informatika. 

Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart yang 

sangat tinggi. 
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2. Terselenggaranya 

Layanan Pos, 

Komunikasi Dan 

Informatika yang 

efektif dan efisien. 

Belum 

terlaksananya 

pelayanan publik 

utamanya dalam 

hal komunikasi dan 

informasi sebagai 

akibat dari masih 

kurangnya SDM 

komunikasi dan 

informatika yang 

terdapat di 

Pemerintahan. 

- Belum adanya 

SOP mengenai 

pelaksanaan 

Layanan 

komunikasi 

dan 

informatika 

yang berlaku 

secara 

menyeluruh. 

- Masih 

minimnya 

peralatan 

pendukung 

pada bidang 

komunikasi 

dan 

informatika. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart yang 

sangat tinggi. 

3. Tersedia Dan 

Tersebarnya 

Informasi yang 

faktual dan 

berimbang ke 

seluruh pelosok 

dan lapisan 

masyarakat 

Indonesia dalam 

kerangka NKRI. 

Penyebaran 

informasi terhadap 

masyarakat di 

wilayah Kabupaten 

Jeneponto masih 

terbatas hanya 

lewat media Surat 

kabar, Televisi, dan 

radio sehingga 

belum menyentuh 

secara menyeluruh 

terhadap seluruh 

lapisan 

masyarakat. 

- Masih 

kurang 

tersosialisasik

annya media 

online sebagai 

salah satu 

sumber/medi

a berita yang 

mudah 

dijangkau/dia

kses. 

- Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

terus 

mengembang

kan website 

pemeritah 
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4. Terselenggaranya 

pengelolaan 

sumberdaya 

komunikasi dan 

informatika yang 

optimal. 

Lembaga pengelola 

Komunikasi dan 

informatika secara 

resmi baru berdiri 

secara terpisah 

pada tahun 2013 

sehingga masih 

terjadi 

pembenahan. 

- Masih 

banyaknya 

keterbatasan 

pada Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

dan Statistik 

Jeneponto, 

baik berupa 

sarana dan 

prasarana 

maupun 

SDM. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart yang 

sangat tinggi. 

5. Terselenggaranya 

layanan pos, 

Komunikasi dan 

informatika yang 

professional dan 

memilki integritas 

moral yang tinggi. 

Belum 

terlaksananya 

pelayanan publik 

utamanya dalam 

hal komunikasi dan 

informasi sebagai 

akibat dari masih 

kurangnya SDM 

komunikasi dan 

informatika yang 

terdapat di 

Pemerintahan. 

- Masih 

banyaknya 

keterbatasan 

pada Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

dan Statistik 

Jeneponto, 

baik berupa 

sarana dan 

prasarana 

maupun 

SDM. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart yang 

sangat tinggi. 
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6. Tersedianya 

standar alat dan 

standar mutu 

layanan serta 

mekanisme 

pengawasan yang 

akuntabel pada 

layanan pos, 

komunikasi dan 

informatika. 

Belum 

terlaksananya 

pengawasan pada 

layanan 

komunikasi dan 

informatika sebagai 

akibat dari belum 

adanya juklak dan 

juknis pengawasan 

dan keterbatasan 

sarana serta 

personil. 

- Masih 

banyaknya 

keterbatasan 

pada Dinas 

Komunikasi 

Informatika 

dan Statistik 

Jeneponto, 

baik berupa 

sarana dan 

prasarana 

maupun 

SDM. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart  yang 

sangat tinggi. 

7. Tersedianya 

layanan konten 

informasi yang 

edukatif, 

mencerahkan dan 

memberdayakan 

masyarakat. 

Sumber informasi 

yang bersifat 

edukatif masih 

terbatas sehingga 

menyulitkan untuk 

melakukan 

updating konten 

yang terbarukan 

setiap harinya. 

- Masih 

rendahnya 

koordinasi 

terhadap 

beberapa 

lembaga non 

pemerintah 

sebagai salah 

satu sumber 

informasi. 

- Tersedianya 

sms centre 

sebagai salah 

satu sumber 

masukan 

informasi 

yang bersifat 

pengaduan/ 

kritikan 

kepada 

pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto. 
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8. Terlaksananya 

pemberdayaan 

masyarakat untuk 

memanfaatkan 

konten informasi 

edukatif, 

mencerahkan dan 

memberdayakan 

masyarakat. 

Masih kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

mengenai 

pemanfaatan 

konten informasi 

yang bersifat 

edukatif. 

- Kurangnya 

pelaksanaan 

sosialisasi 

tentang 

pemanfaatan 

media online 

sebagai salah 

satu bentuk 

penggalian 

informasi 

yang dapat 

dimanfaatkan 

oleh 

masyarakat, 

pemanfaatan

nya masih 

sebatas 

sebagai 

sarana 

hiburan. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

smart yang 

sangat tinggi. 

9. Tercapainya peran 

aktif masyarakat 

dan lembaga 

komunikasi dalam 

penyediaan, 

penyebaran, dan 

pemanfaatan 

informasi edukatif 

, mencerahkan 

dan 

memberdayakan 

masyarakat. 

Masih kurangnya 

lembaga atau 

kelompok 

masyarakat pada 

bidang komunikasi 

dan informasi yang 

terbentuk. 

- Belum 

terbentuknya 

kelompok 

informasi 

masyarakat. 

- Undang – 

undang 

nomor 14 

tahun 2008 

tentang 

keterbukaan 

informasi 

publik. 
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10. Terwujudnya 

masyarakat 

informasi yang 

kritis, produktif, 

beradab, berdaya 

saing dan cinta 

tanah air. 

Masih kurangnya 

lembaga atau 

kelompok 

masyarakat pada 

bidang komunikasi 

dan informasi yang 

terbentuk. 

  Belum 

terbentuknya 

kelompok 

informasi 

masyarakat. 

- Undang – 

undang 

nomor 14 

tahun 2008 

tentang 

keterbukaan 

informasi 

publik. 

11. Mendorong 

tumbuhnya iklim 

penelitian dan 

pengembangan di 

bidang 

komunikasi dan 

informatika. 

Masih kurangnya 

Pengembangan 

pada bidang 

komunikasi dan 

informasi yang 

merupakan hasil 

dari suatu 

penelitian. 

- Belum 

tersedianya 

lembaga 

penelitian 

pada bidang 

pengembanga

n komunikasi 

dan informasi 

di Kabupaten 

Jeneponto. 

- Terdapat 

beberapa 

lembaga 

pendidikan 

tinggi pada 

bidang 

komunikasi 

dan 

informasi di 

wilayah kota 

Makassar 

yang 

berjarak 

sangat dekat 

dengan 

Kabupaten 

Jeneponto. 

12. Mendorong 

penciptaan 

sumberdaya 

manusia unggul 

di bidang 

komunikasi dan 

informatika. 

Masih kurangnya 

sumberdaya 

manusia pada 

bidang komunikasi 

dan informasi 

terutama pada 

pemerintahan 

Kabupaten 

Jeneponto. 

- Belum 

adanya 

pendidikan 

khusus 

(Diklat) 

mengenai 

pengembanga

n SDM 

Komunikasi 

dan informasi 

yang 

dilaksanakan 

oleh 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto. 

- Banyaknya 

Keluaran 

setiap tahun 

pada 

beberapa 

lembaga 

pendidikan 

tinggi 

komunikasi 

dan 

informasi di 

kota 

Makassar. 
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13. Mendorong 

berkembangnya 

industri 

komunikasi dan 

informatika yang 

berdaya saing 

tinggi dan ramah 

lingkungan. 

Masih kurangnya 

minat investor 

untuk 

menanamkan 

investasinya pada 

bidang komunikasi 

dan informasi pada 

wilayah kabupaten 

Jeneponto. 

- Belum 

adanya data 

tentang 

potensi 

pengembanga

n Komunikasi 

dan informasi 

menjadi 

suatu 

industry yang 

menguntungk

an di 

Kabupaten 

Jeneponto, 

demikian 

pula halnya 

dengan 

sarana dan 

fasilitas yang 

masih minim. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

Smart yang 

sangat tinggi. 

14. Mengembangkan 

sistem 

komunikasi dan 

informatika yang 

mendorong 

tumbuh dan 

kembangnya 

kreatifitas dan 

inovasi 

berdasarkan 

kearifan lokal. 

Masih rendahnya 

kreatifitas dan 

inovasi 

pengembangan 

komunikasi dan 

informatika yang 

berbasis kearifan 

lokal. 

- Terbatasnya 

SDM 

Komunikasi 

dan informasi 

yang unggul 

disertai 

dengan 

keterbatasan  

pengembangan 

SDM 

komunikasi 

dan 

informasi. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

 

 Smart yang 

sangat tinggi. 
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Lembaga Sandi Negara 

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang  Nomenklatur  Perangkat  Daerah  Dan Unit Kerja 

Pada Perangkat Daerah  Urusan  Pemerintahan Bidang Persandian, 

Seksi Persandian mempunyai tugas  menyelenggarakan persandian 

untuk pengamanan informasi.  Untuk menjalankan  tugas  tersebut, 

Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 

fungsi: 

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah; 

2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk  

pengamanan informasi  yang  meliputi  pengelolaan  berklasifikasi,  

pengelolaan  sumber daya manusia sandi, perangkat lunak 

persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring 

komunikasi sandi;  

3. penyusunan  peraturan  teknis  operasional  pengelolaan  sandi  

antar perangkat  daerah  Kabupaten  dan  antar  kabupaten/kota  

lingkungan Kabupaten;  

4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;  

5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi  

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi,  pengelolaan daya 

persandian, operasional pengelolaan  komunikasi operasional  

pengamanan komunikasi sandi;  

6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; 

7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui  pengklasifikasian dan 

pengamanan informasi milik pemerintah daerah;  

8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; 

9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan  penghancuran  

informasi berklasifikasi; 

10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; 
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11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan 

pemerintah daerah  melalui  program  pendidikan,  pelatihan,  

fasilitasi,  asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; 

 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka  

Menengah  (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih Tahun 

2018-2023 adalah ”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, 

Inklusif dan Berkarakter”. yang mengandung makna: 

Inovatif : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan 
layanan baru yang memberikan nilai tambah yang 

signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kompetitif :  Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa 
yang mampu terserap oleh pasar. 

 

Produktif : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa 
yang berdaya saing dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 
Inklusif : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua 

tanpa  hambatan dengan cara melibatkan partisipasi 

masyarakat tanpa kecuali. 
 

Berkarakter : Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya 

masyarakat Sulawesi Selatan. 

 

 Pencapaian Visi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

RPJMD diwujudkan dalam 5 Misi sebagai berikut : 

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, Inovatif dan berkarakter 

2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel 

3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 

produktif 

4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif 
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5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam 

yang berkelanjutan 

Merujuk  pada misi pertama yaitu  “Pemerintahan yang berorientasi 

melayani, Inovatif dan berkarakter” sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan 

fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, mewujudkan  

masyarakat Sulawesi Selatan Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkarakter melalui pemanfaatan TIK menjadi  unsur  vital dalam  

menjalankan  segala  proses di  segenap  sektor  penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 
Tabel : 

Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Jeneponto Dan Faktor Penghambat Serta 

Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi 

Selatan 

 

 
NO. 

SASARAN 

JANGKA 

MENENGAH 

RENSTRA SKPD 

PROPINSI 

 

PERMASALAHAN  

PELAYANAN SKPD 

FAKTOR 

 

PENGHAMBAT 

 

PENDORONG 

1 Tersedianya 

layanan informasi 

dan komunikasi 

yang mampu 

menunjang 

Sulawesi Selatan 

sebagai simpul 

komunikasi dan 

informasi luar 

jawa 

Belum tersedianya 

layanan informasi 

dan komunikasi 

secara lengkap 

Sistem 

informasi yang 

ada masih 

dalam tahap 

pengembangan 

Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

Smart yang 

sangat tinggi 
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2 Meningkatnya 

sarana dan 

prasarana 

transportasi, 

komunikasi dan 

informatika di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Sarana dan 

prasarana 

komunikasi dan 

informasi belum 

memadai 

- Kondisi Dinas 

Komunikasi 

Informatika dan 

Statistik sebagai 

SKPD yang baru 

dibentuk. 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

Jeneponto 

sebagai kota 

Cyber yang 

sangat tinggi 

3 Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat akan 

layanan 

transportasi, 

komunikasi dan 

informasi 

Belum maksimalnya 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap layanan 

transportasi, 

komunikasi dan 

informasi 

- Belum 

meratanya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang 

pemanfaatan 

layanan dan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

 

- Telah 

terbentuknya 

rencana 

induk 

pengembanga

n komunikasi 

dan informasi 

Kabupaten 

Jeneponto 

4 Terwujudnya 

penyelenggaraan 

telematika yang 

efisien, mampu 

mendorong 

produktivitas dan 

pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi 

Selatan dengan 

tetap 

memperhatikan 

kemanfaatan 

aspek social dan 

komersil 

Belum 

terselenggaranya 

system komunikasi 

dan informasi yang 

mampu mendorong 

produktivitas dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Belum 

tersedianya 

sistem informasi 

dalam 

pengembangan 

dunia usaha, 

promosi, dan 

investasi 

Telah 

terbentuknya 

rencana 

induk 

pengembanga

n komunikasi 

dan informasi 

Kabupaten 

Jeneponto 
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5 Terciptanya 

sistem 

kelembagaan dan 

ketatalaksanaan 

pemerintahan 

yang bersih, 

efektif, efisien, 

transparan, 

professional, dan 

akuntabel 

Belum maksimalnya 

sistem kelembagaan 

dan 

ketatalaksanaan 

pemerintahan yang 

bersih, efektif, 

efisien, transparan, 

professional, dan 

akuntabel 

- Masih 

rendahnya 

kinerja aparatur 

dalam 

mewujudkan 

good governance 

- Keinginan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Jeneponto 

untuk 

mewujudkan 

good 

governance 

 

 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 

Tabel : 

Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Kominfo 

 Kabupaten Jeneponto  

 
 
 

N
o. 

 
 

Rencana 
Struktu

r 
Ruang 

 
 

Struktur 
Ruang 

Saat Ini 

Indikasi 
Program 

Pemanfaat
an Ruang 

Pada 
Periode 

Perencana
an 

Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana 
Struktur 
Ruang 

terhadap 
Kebutuhan 
Pelayanan 

Dinas 
Kominfo 

 
Arahan 
Lokasi 

Pengemb
angan 

Pelayana
n Dinas 
Kominfo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. - - - - - 

2. - - - - - 
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Tabel : 

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Dinas Kominfo 

 Kabupaten Jeneponto  

 
 
 
 
 
N
o 

 
 
 
Rencan

a Pola 
Ruang 

 
 
 

Pola 
Ruang 
Saat 
Ini 

Indikasi 
Program 

Pemanfaata
n Ruang 

Pada 
Periode 

Perencanaa
n 

Berkenaan 

Pengaruh 
Rencana 

Pola Ruang 
terhadap 

kebutuhan 
Pelayanan 

Dinas 
Kominfo 

Arahan 
Lokasi 

Pengembang
an Pelayanan 

Dinas 
Kominfo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika tidak ada. 
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Tabel : 

Keterkaitan Program dan Keterkaitan Dinas dengan  

Dinas Kominfo dan Statistik  Kabupaten Jeneponto  
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Penentuan Isu-isu Strategis 

 

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 

fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan 

pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. 

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan 

yang telah dilakukan meliputi : 

- Gambaran pelayanan 

- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023 

- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga. 

- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi. 

- Implikasi RTRW Kabupaten Jeneponto. 

- Implikasi KLHS Kabupaten Jeneponto. 
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Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik  Kabupaten Jeneponto, adalah sebagai berikut: 

1. Jeneponto Smart City/Regency 

 

Jeneponto Smart City/Regency memiliki makna bahwa diharapkan untuk 

kedepannya Kabupaten Jeneponto memilki manfaat dari keberadaan 

teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam bentuk peningkatan pelayanan 

publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

 

2. Pembangunan Kabupaten Jeneponto Yang Berbasis  Data/Revolusi 

Data. 

Pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto yang di mulai dari proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di 

dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan 

terbarukan guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam 

melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. 

 Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui 

pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data 

dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

3. Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Goverment. 

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah 

satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara 

optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi 

dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan 

secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar 

pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan E-

Government.  
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4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat. 

 

5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan 

Informasi Berbasis Kearifan Lokal. 

Merujuk  pada  berbagai  hambatan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  

Tugas Pokok  dan  Fungsi  Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  

Kabupaten Jeneponto, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik  Kabupaten Jeneponto,  serta  

 Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin 

maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan 

transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas 

kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam 

menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi 

yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Perlu 

dilakukan dengan melalui pengembangan media-media informasi, baik 

melalui media cetak, elektronik, dan media informasi lainnya, seperti media 

sosial dan Website Pemerintah. 

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang 

semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan 

antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif 

maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan 

pengembangan program- program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

pemanfaatan terhadap kebijakan- kebijakan atau kearifan lokal yang masih 

ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini. 
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tantangan  dan  peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik  Kabupaten Jeneponto  sesuai  Tugas  

Pokok  dan  Fungsinya,  dapat  ditarik  beberapa  catatan penting untuk 

ditindaklanjuti, sebagai berikut: 

1. Keterbukaan  Informasi yang belum  sepenuhnya terlaksana  

2. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik  

3. Maraknya Berita Hoaks  

4. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian  

5. Perkembangan Teknologi Informasi  

6. Program satu data Indonesia 

 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan 

bagi pelaksanaan setiap  urusan  wajib  dan  pilihan  dalam  mendukung  

pelaksanaan  visi  pembangunan daerah.  Sebagaimana  yang  telah  dibahas  

sebelumnya  Urusan  Komunikasi, Informatika,  Statistik dan Persandian 

tujuan  dan  sasaran  terdapat  pada Misi 2 : Mewujudkan Peradaban 

Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, 

Partisipatif dan Transparan, dan Misi 4 : Melaksanakan Pengembangan 

Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata. 

Tujuan yang akan dicapai  Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten 

Jeneponto sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik; 

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah. 

Sasaran  merupakan  hasil  yang  akan  dicapai  secara  nyata  oleh  

instansi  pemerintah dalam rumusan  yang  lebih  spesifik,  terukur  dalam  

kurun  waktu  yang  lebih  pendek dari  tujuan.  Sasaran diupayakan  untuk  

dapat dicapai  secara  berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang 
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telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya  

dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  Dinas  Komunikasi  dan 

Informatika Kabupaten Jeneponto. 

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target 

kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang 

dalam tabel berikut :  

Tabel : 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto 

 
 

No 

 

Tujuan 

Sasaran Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Target Kinerja Tujuan /Sasaran 
Pada Tahun Ke - 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 

 

Meningkatka

n kinerja 

birokrasi dan 
pelayanan 

publik 

Meningkatn

ya kualitas 

pelayanan 
dasar dan 

pelayanan 

publik 
lainnya 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarak
at 

D C C C BB 

2 Meningkatka

n jangkauan 
dan kualitas 

infrastruktur 

wilayah 

Meningkatn

ya 
ketersediaa

n prasarana 

dan sarana 
wilayah 

Rata - 

rata 
persentas

e 

jangkaua
n 

infrastruk

tur 
wilayah 

Kabupate

n 

(Cakupan 
Layanan 

Telekomu

nikasi) 
 

65,2

1% - 
66,2

1% 

69,3

5% - 
70,3

5% 

73,7

5% - 
74,7

5% 

78,4

2% - 
79,4

2% 

83,3

9% - 
84,3

9% 
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Strategis dan Arah Kebijakan  

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjabarkan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan, selanjutnya diuraikan 

dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga mencerminkan keinginan yang 

kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna layanan. Strategi dan 

kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto 

tahun 2018-2023 sebagaimana tabel sebagai berikut: 

Tabel : 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI : JENEPONTO SMART 2023 

(Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) 

Misi 2 : Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan 
Transparan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

kinerja 

birokrasi dan 
pelayanan 

publik 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 
dasar dan 

pelayanan 

publik 
lainnya 

Meningkatkan 

kompetensi ASN 

melalui pendidikan 
dan pelatihan 

teknis serta 

penjenjangan 
dengan penguatan 

kerja sama dengan 

Perguruan Tinggi 
dan Pusat-Pusat 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Mengikutkan 

ASN Diskominfo 

pada Diklat 
Formal dan 

Diklat Teknis/ 

Pengembangan 
TIK. 

2. Memberikan 

kesempatan 
kepada ASN 

untuk 

melanjutkan 

pendidikan pada 
jenjang yang 

lebih tinggi.  

Membangun 
pemerintahan yang 

terbuka (open 
government) dengan 
penguatan 

keterbukaan 

informasi publik, 

1. Menerapkan 
tata kelola 

pemerintahan 

yang berbasis 
elektronik 

(penerapan e-

government) 
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transparansi, 

partisipasi publik 

dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

alih teknologi. 
 

2. Membangun 

jaringan internet 

dan  integrasi 
data dan 

informasi antar 

Perangkat 
Daerah. 

 

3. Menguatkan 
peran dan fungsi 

PPID dan 

Kelompok 
Informasi 

Masyarakat. 

4. 

Mengembangkan 
website Pemda 

dan Website OPD.  

5. Menyusun 
roadmap/master 

plan Jeneponto 

Smart City. 
6. Mengelola dan 

mengembangkan 

data statistik 
sektoral daerah. 

7. Melaksanakan 

pengamanan 

informasi melalui 
Persandian. 

8. Penguatan 

inovasi berbasis 
teknologi 

informasi dalam 

pelayanan yang 
responsive 

 

Misi 4 : Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan 

Infrastruktur Wilayah Secara Merata 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
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Meningkatkan 

jangkauan 

dan kualitas 
infrastruktur 

wilayah 

Meningkatnya 

ketersediaan 

prasarana 
dan sarana 

wilayah 

Meningkatkan 

keterkaitan antara 

wilayah untuk 
mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi dengan 
penguatan akses 

dan jaringan antar 

wilayah dan antar 
daerah 

1. Melakukan 

pembangunan 

jaringan internet 
terintegrasi 

Pemda antar OPD 

hingga ke tingkat 
Kantor 

Kecamatan dan 

Kantor Desa/ 
Kelurahan. 

2. Membangun 

kerja sama 
dengan Yayasan 

BAKTI 

Kemkominfo 

untuk 
pembangunan 

akses internet di 

fasilitas publik 
yang ada di 

Desa/Kelurahan. 

 

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan  

Berdasarkan  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran,  Arah  Kebijakan  dan  

Strategi,  maka disusunlah  program-program  Dinas  Komunikasi  dan  

Informatika  untuk  kurun  waktu Tahun 2018-2023  sesuai  dengan  

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah  

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam  upaya 

pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023. Program 

dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan pula dengan Tugas Pokok dan 
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Fungsi Organisasi serta kondisi tata kerja dan kebutuhan pelayanan publik 

dan penyelenggaraan pemerintahan. Progran dan kegiatan tersebut 

dilaksanakan di sekretariat perangkat daerah dan bidang-bidang yang ada di 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. 

Bidang yang ada melaksanakan program teknis yang bersifat stratgeis 

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah. Bidang-

bidang tersebut terdiri dari Bidang Data dan Informasi Publik yang 

melaksanakan Program Pengembangan Data dan Informasi dan Program 

Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik. Bidang Teknologi 

Informatika Publik menyelenggarakan Program Pengembangan Teknologi 

Informatika dan e-Government serta Bidang Statistik dan Persandian 

melaksanakan Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah dan 

Program Pengembangan Persandian dan PDE. Seluruh program-program 

teknis tersebut didukung berbagai kegiatan-kegiatan yang menunjang 

tercapainya dengan baik indikator setiap program. 

Program-dan kegiatan tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  

matrik/tabel  yang menggambarkan  rencana  program,  kegiatan,  indikator  

kinerja,  tujuan,  sasaran  dan pendanaan indikatif  seperti pada tabel 

sebagaimana tertuang dalam halaman berikut ini : 

 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk  

memberi gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 

lima tahun mendatang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan 

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan komunikasi dan 

informatika, statistik dan persandian yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Kunci (IKK).  
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Indikator Kinerja Utama  

 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk 

mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh 

Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran 

tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran 

daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan 

akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program strategis. 

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel : 

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu 

pada Indikator Program RPJMD 

 

 
 
 

N
O 

 
 
 

INDIKATOR 

 
KONDI

SI 

KINER
JA 

AWAL 
PERIO

DE 
RPJMD 

 
 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 

 
KONDI

SI 
KINERJ

A 
PADA 
AKHIR 
PERIO

DE 

RPJMD  
TAHUN 
2018 

 
TAHUN 
2019 

 
TAHUN 
2020 

 
TAHUN 
2021 

 
TAHUN 
2022 

 
TAHUN 
2023 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 
(9) 

1. Nilai Tingkat 

Kepuasan 
Masyarakat 
dalam layanan 
komunikasi 
dan informasi 
publik 
 

N/A N/A 60% 65% 70% 85% 85% 

2. 

 

Persentase 
sistem aplikasi 
pemerintahan 
dan layanan 
publik yang 
terintegrasi 

20% 40% 80% 81% 86% 100% 100% 
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3. 

 

Persentase OPD 
termasuk 

Kecamatan 
Desa/Keluraha
n yang 
terlayani akses 
Internet 
 

N/A 20,24% 26,19% 41,07% 58,92% 79,76% 79,76% 

4. Persentase 
Ketersediaan 
data statistik 
sektoral per 
tahun 
 

23,80% 33,33% 47,62% 66,66% 80,95% 83% 83% 

5. Pengamanan 
Sistem 
Informasi 
 

N/A N/A 50% 65% 70% 85% 85% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 

Indikator Kinerja Kunci (IKK)  

 

Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan 

pemerintah dan kewenangan perangkat daerah yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD pada urusan komunikasi dan informatika, 

statistik dan persandian. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya 

disajikan pada tabel berikut ini:  

Tabel : 

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan 
dan Sasaran RPJMD 

 
 
 

N
O 

 
 

INDIKATOR 

 
KONDIS

I 
KINERJ

A 
AWAL 

PERIOD
E 

RPJMD 

 
 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 

 
KONDISI 
KINERJ

A 
PADA 
AKHIR 
PERIOD

E 
RPJMD 

 
TAHUN 
2018 

 
TAHUN 
2019 

 
TAHUN 
2020 

 
TAHUN 
2021 

 
TAHUN 
2022 

 
TAHUN 
2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Persentase 
penduduk yang 
menggunakan 
HP/Telepon 

65,01% 66,46% 67,07% 68,80% 69,48% 70,14% 70,14% 

2. 

 

Proporsi rumah 
tangga dengan 
akses internet 

0,82% 0,97% 1,12% 1,27% 1,42% 1,57% 1,57% 

3. 

 

Proporsi rumah 
tangga yang 
memiliki 
komputer 
pribadi 

0,03% 0,05% 0,07% 0,09% 0,11% 0,13% 0,13% 

4. Tersedianya 
sistem data 
dan statistik 
yang 
terintegrasi 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

5. Buku 
“Kabupaten 
Dalam Angka” 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
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6. 

 
Buku “PDRB” 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

7. Persentase 
Perangkat 
daerah yang 
telah 
menggunakan 
sandi dalam 
komunikasi  

0% 0% 6% 12% 24% 30% 30% 

 

Perencanaan Kinerja dimaksudkan sebagai rencana strategis yang 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. 

Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

program serta kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi masa depan 

yang diinginkan dan dapat dicapai. 

Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto akan sangat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan menjadi lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terarah baik 

sasaran maupun tujuannya. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 

2020 dilakukan dengan melakukan Penetapan Kinerja yang mengacu 

pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 

2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2022. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, diperlukan 
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persepsi dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan-kebijakan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan pandangan-

pandangan pucuk pimpinan organisasi karena kebijakan merupakan 

kumpulan keputusan yang berdimensi pada : 

a. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan 

dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman 

pelaksanaan tindakan atau aktivitas tertentu. 

b. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

c. Mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat/pelaksana 

dalam organisasi mengetahui apakah pejabat/pelaksana tersebut 

memperoleh dukungan untuk melaksanakan sesuatu. 
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BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab 

sebelumnya, dilakukan melalui program dan kegiatan pada Tahun 2022 

sebagai berikut : 

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : 

 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik 

 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 

 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

 Pelayanan Informasi Publik 

 Layanan Hubungan Media 

 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 

 Penyelenggaraan  Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan 

Komunitas 

 

2. Program Aplikasi dan Informatika 

a. Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : 

 Penyelenggaraan  Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 
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b. Kegiatan : Pengelolaan e-government  Di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : 

 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 

 Pengembangan  Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

 

3. Program Pngembangan Statistik Daerah 

Kegiatan : Penyelenggaraan  Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral 

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 

Informasi  

a. Kegiatan : Penyelenggaraan  Persandian untuk Pengamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan :  

 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

b. Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan :  

 Operasionalisasi  Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 





 RENCANA AKSI PROGRAM STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022

NO TUJUAN SASARAN 
STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA 

SASARAN

TARGET KINERJA

PROGRAM KEGIATAN SUB 
KEGIATAN

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN
SATUAN

TARGET KINERJA

ANGGARAN PENANGGUN
G JAWABBelanja 

Operasi
Belanja 
Modal

Belanja 
Tidak 

Terduga

Belanja 
Transfer Belanja Operasi Belanja 

Modal

Belanja 
Tidak 

Terduga

Belanja 
Transfer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Meningkatkan 
kualitas tata kelola 

dan 
layanan publik

Meningkatnya 
kepuasan 

masyarakat 
dalam layanan 
komunikasi dan 
informasi publik

Nilai Tingkat 
Kepuasan 

Masyarakat 
dalam layanan 
komunikasi dan 
informasi publik

63,450,000 0 0 0 Pengelolaan 
Media 
Komunikasi
Publik

Jumlah LPPL 
(Lembaga 
Penyiaran 
Publik Lokal) 
Pemda yang di 
kelola                                 

Unit 63,450,000 0 0 0 63,450,000 Bidang Humas 
dan IKP

25,890,000 0 0 0 Pelayanan 
Informasi 
Publik

Frekwensi 
pelaksanaan 
penerangan 
keliling

Kali 25,890,000 0 0 0 25,890,000 Bidang Humas 
dan IKP

14,335,000 0 0 0 Penguatan 
Tata Kelola 
Komisi
Informasi di 
Daerah

Jumlah laporan 
Pengelolaan 
Informasi dan                        
Dokumentasi 
Daerah (PPID)

Laporan 14,335,000 0 0 0 14,335,000 Bidang Humas 
dan IKP

391,000,000 0 0 0 Penyelenggar
aan  
Hubungan 
Masyarakat, 
Media dan 
Kemitraan 
Komunitas

Jumlah jenis 
media yang 
disediakan, 
Jumlah rata-rata 
kegiatan Pemda 
yang 
dipublikasikan 

Kali, Jenis 391,000,000 0 0 0 391,000,000 Bidang Humas 
dan IKP

2. Meningkatkan tata 
kelola 

pemerintahan

Meningkatnya 
tata kelola 

pemerintahan 
berbasis 
elektronik

Persentase 
sistem aplikasi 
pemerintahan 
dan layanan 
publik yang 

terintegrasi dan 
Persentase 

OPD termasuk 
Kecamatan, 

Desa/Keluraha
n yang 

terlayani akses 
internet 

909,870,000 0 0 0 Program 
Aplikasi dan 
Informatika 

Pengelolaan 
Nama Domain 
yang telah 
Ditetapkan 
oleh 
Pemerintah 
Pusat dan Sub 
Domain di 
Lingkup 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Penyelenggar
aan  Sistem 
Jaringan Intra 
Pemerintah 
Daerah

Jumlah 
Bandwith 
Internet, Jumlah 
Tenag Ahli IT 
yang dipakai

Mbps 909,870,000 0 0 0 909,870,000 Bidang Aplikasi 
dan Informatika



2. Meningkatkan tata 
kelola 

pemerintahan

Meningkatnya 
tata kelola 

pemerintahan 
berbasis 
elektronik

Persentase 
sistem aplikasi 
pemerintahan 
dan layanan 
publik yang 

terintegrasi dan 
Persentase 

OPD termasuk 
Kecamatan, 

Desa/Keluraha
n yang 

terlayani akses 
internet 

12,095,000 0 0 0

Program 
Aplikasi dan 
Informatika 

Pengelolaan 
e-government  
Di Lingkup 
Pemerintah
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Penatalaksana
an  dan 
Pengawasan 
e-government 
dalam 
Penyelenggar
aan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Jumlah laporan 
penyelenggaraa
n E-Goverment 
(SPBE) / Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

Bulan 12,095,000 0 0 0 12,095,000 Bidang Aplikasi 
dan Informatika

15,700,000 0 0 0 Pengelolaan 
Pusat Data 
Pemerintahan 
Daerah

Jumlah Laporan 
Data Indikator 
Kinerja 
Pembangunan 
Daerah, Jumlah 
layanan 
Command 
Center yang                                             
dikembangkan, 
Jumlah updating 
data dan 
informasi per 
tahun, Jumlah 
pengelola 
Website

Laporan, 
Unit, Kali, 

Orang

15,700,000 0 0 0 15,700,000 Bidang 
Teknologi 
Informatika

40,138,000 0 0 0 Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Data dan 
Informasi 
Elektronik

Jumlah laporan 
menara 
telekomunikasi 
yang terdata

Laporan 40,138,000 0 0 0 40,138,000 Bidang Aplikasi 
dan Informatika

10,000,000 0 0 0 Pengembanga
n  Aplikasi dan 
Proses Bisnis 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik

Jumlah aplikasi 
pengaduan 
publik yang 
dikelola, Jumlah 
sosialisasi yang 
diadakan

Unit, Kali 10,000,000 0 0 0 10,000,000 Bidang Aplikasi 
dan Informatika



3 Meningkatkan 
penggunaan 

Sistem Informasi 
Daerah

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan data 
dan statistik 

Persentase 
Ketersediaan 
Data Statistik 

Sektoral 
Pertahun

18,739,500 0 0 0 Program 
Penyelenggar
aan Statistik 
Sektoral 

Penyelenggar
aan  Statistik 
Sektoral di 
Lingkup 
Daerah
Kabupaten/Kot
a

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan, 
Analisis dan 
Diseminasi 
Data Statistik 
Sektoral

Jumlah bahan 
data statistik 
dan pelaporan 
dalam setahun, 
Jumlah Buku 
Statistik yang 
dicetak

Dokumen 18,739,500 0 0 0 18,739,500 Bidang Statistik 
dan Persandian

4 Meningkatkan 
penggunaan 

Sistem Informasi 
Daerah

Meningkatnya 
kinerja Sistem 

Persandian 
Daerah

Persentase 
perangkat 

daerah yang 
menggunakan 
sandi dalam 
komunikasi 
perangkat 

daerah

6,000,000 0 0 0 Program 
Penyelenggar
aan 
Persandian 
untuk 
Pengamanan 
Informasi 

Penyelenggar
aan  
Persandian 
untuk 
Pengamanan
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Pelaksanaan 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a  Berbasis 
Elektronik dan 
Non Elektronik

Jumlah tenaga 
persandian

Orang 6,000,000 0 0 0 6,000,000 Bidang Statistik 
dan Persandian

49,160,000 0 0 0 Penetapan 
Pola 
Hubungan 
Komunikasi 
Sandi Antar
Perangkat 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Operasionalis
asi  Jaring 
Komunikasi 
Sandi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a

Jumlah jenis 
persandian yang 
dikelola

Jenis 49,160,000 0 0 0 49,160,000 Bidang Statistik 
dan Persandian


	Tabel :
	Tabel
	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
	RKPD dengan Rencana Kerja SKPD
	Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

	Tabel : (1)
	Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Jeneponto Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Selatan
	1. Jeneponto Smart City/Regency
	2. Pembangunan Kabupaten Jeneponto Yang Berbasis  Data/Revolusi Data.
	3. Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah e-Goverment.
	4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.
	Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya...
	5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.
	Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila ...


