KATA PENGANTAR LkjIP
Diskominfosantik
Laporan Kinerja lnStansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Komunikasi,

Informatika,

Persandian dan

Statistik

Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, disusun dalam
rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem a; Akuntabilitas Kinerja
lnstansi

Pemerintah,

Pendayagunaan

serta

Aparatur

Peraturan

Negara

dan

Menteri
Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tam Cara Review atas Laporan Kinerja
lnstansi Pemerintah.
LKjIP merupakan bentuk laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
LKjIP Dinas Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur,

isusun

sebagai

perwujudan

dan

pemenuhan

kewajian

dalam

mempertanggungjawabkan eberhasilan/kegagalan pelaksanaan progam dan
kegiatan Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Cianjur secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan, dengan harapan bahwa LKjIP ini dapat menjadi cermin dalam
mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun anggaran agar dapat
melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan eflsien dari
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya.
LKjIP ini dalam penyusunannya tentu terdapat kekurangan dan kesalahan karena
berbagai macam keterbatasan, untuk itu segala bentuk saran, kritik dan saran yang
bersifat membangun dari berbagi pihak sangat kami harapkan sebagai bahan
perbaikan dimasa yang akan datang.
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Aparatur Negara dituntut untuk mewuiudkan administrasi negara yang
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerinmhan dengan prinsip good government, sehingga
dibutuhkan komitmen dari semua unsur penyelenggaran pemerintahan dan
masyarakat.
Good government merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara. Dalam rangka mewujudkan pemerinmh yang baik (good government),
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem permnggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan berianggungjawab
serm bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkannya telah terbit
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah [SAKIP). Pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tam Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Laporan lnstansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari
akunmbilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang
saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial
menitikberatkan pada elisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana
harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilims
proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundangundangan
dalam

pelaksanaan

kegiaun-kegiatan untuk

pencapaian mist
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Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberlkan perhatian yang
besar pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam ha] lni seluruh
aparatur pemerintahan berkemampuan untuk mencapai basil sesuai dengan misi
yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau
prosedur.
Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah memerlukan dukungan sistem
yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan
pemborosan, kerugian dan penyalagunaan serta menjamin tersedianya data yang
dapat dipercaya (akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam laporan
yang disajikan secara berkala dan melembaga. Selain itu, perlu diungkapkan
proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan
dinamika interaksinya dengan lingkungan.
Kinerja

Instansi

Pemerinmh

merupakan

perwujudan

kewaiiban

dan

pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik,
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur,
dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Dinas Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur
sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi
aspirasi masyarakat.
Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, tidak hanya mengacu
pada visi dan misi saja, melainkan juga mempertimbangkan sinergitas tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat kabupaten, propinsi
dan secara nasional.
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Sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

Dinas

Komunikasi,

Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kinerja
pelayanan bidang komunikasi dau lnformatlka; bidang persandlan; dan bidang
statistik kepada masyarakat serta sebagal bentuk pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungstnya, maka disusun Iaporan Akuntabllltas
Kinerja lnstansl Pemerlntah (LKjIP) Tahun 2017, sebagai sarana pengukuran dan
evaluasl klnerja, sesua! dengan program/keglatan yang tertuang dalam Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2018.
Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Klnerja Instansi pemerintah,
para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bewamnggung
jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tempi juga
bertanggung jawab pada peningkamn kompentensi professional dan daya saing
memalui berbagai pengebangan kebijakan dan program secara efesien dan efektif.
Penyajian laporan akuntabilitas ini didasarkan peraturan Menteri Negara
pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilims Kinerja
Instansi Pemerintah. Didalamnya memuat unsurunsur Perencanaan Strategis dan
Evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas
Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur Tahun
2018.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Akunmbilitas Kinerja [nstansi Pemerintah Dinas
Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, disusun
dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu
tahun anggaran, dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
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Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP)
ini,

adalah

sebagai

sarana

bagi

organisasi

dalam

menyamapikan

pemmggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelakasanaan tugas,
fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan serta
sebagai

sarana

perwujudan

kewajiban

instansi

pemerintah

dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Visi dan
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta memperkuat peran dan kapasitas
institusi dengan tersedianya akses pada informasi bagi masyarakat luas. Selain itu
penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas
Komunikasi, lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, selama
tahun 2018 secara jelas, trasparan, dan dapat dipertanggunjawabkan, dengan
harapan dapat membantu unsur pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi,
lnformatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, dalam mencermati
berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun
berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat
disusun dengan lebih focus, efektif, efesien, terukur, serta Transparan
3.

Gambaran Umum Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur

dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati
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Cianjur nomor 62 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTD Radio
Siaran Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur nomor 72 Tahun 2016 tersebut, tugas
pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada hal
tersebut, Dinas Kominfosantik Kabupaten Cianjur menyelenggarakan fungsi :
a.

perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang
komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan
urusan pemerintahan bidang statistik;

b.

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan
informatika,

urusan

pemerintahan

bidang

persandian,

dan

urusan

pemerintahan bidang statistik;
c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d.

pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan untuk UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah seperti tertuang pada Peraturan Bupati Cianjur nomor 62 Tahun 2018
tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur. Melalui
Perbup tersebut terbentuk UPT Dinas yaitu UPTD Radio Siaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Cianjur.
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Dengan adanya tugas dan fungsi tersebut, maka diharapkan masyarakat akan
lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga
kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien,
efektif dan interaktif. Sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik perlu dikembangkan sistem aplikasi yang membantu pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan tersebut dengan didukung oleh sumber daya
manusia yang menguasai dan memahami tentang perkembangan teknologi
informasi. Pertumbuhan teknologi informasi belum tentu secara cepat diserap
seluruhnya oleh seluruh pengelola teknologi informasi sehingga memerlukan
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar perkembangan
teknologi informasi dapat diikuti dan dikuasai.
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truktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik,
sebagai berikut :
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur

Fungsional

Kepala Dinas

Sekretaris

Subag
Perencanaan

Subag
Kepegawaian
& Umum

Bidang
Persandian &
Informatika

Bidang
Komunikasi Informasi
Publik

Seksi
Penjaringan Informasi
& Kemitraan
Komunikasi

Subag
Keuangan

Bidang
Data & Statistik

Seksi
Infrastruktur TIK

Seksi
Pengelolaan Data

Seksi
Desiminasi Informasi
Publik

Seksi
Tata Kelola &
Aplikasi Informatika

Seksi
Analisis Statistik

Seksi
Pelayanan Informasi
Publik & Dokumentasi

Seksi
Persandian

UPTD RSPD
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Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur, terdiri dari :
a). Kepala.
b). Sekretariat, membawahkan :
b.1.

Subbagian Perencanaan.

b.2.

Subbagian Keuangan.

b.3.

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
c.1. Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi.
c.2. Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.
c.3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
d). Bidang Persandian dan Informatika, membawahkan :
d.1.

Seksi Persandian.

d.2.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

d.3.

Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika.

e). Bidang Data dan Statistik, membawahkan :
e.1. Seksi Pengolahan Data.
e.2. Seksi Analisis Statistik.
f). UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)
g). Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Fungsi Strategis Dinas Kominfosantik
Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Kominfosantik Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

Tugas
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1). Kepala Dinas


Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatika; urusan pemerintahan bidang
persandian; dan urusan pemerintahan bidang statistik


Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi,
sebagai berikut :
a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Dinas.
b. Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan
Penyelenggara-an Pemerintah Daerah Dinas.
c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dibidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan
bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional
bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang
persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
e. Penyelenggaraan

pengelolaan

aparatur

sipil

negara,

keuangan,

perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah
tangga, dan penata-usahaan dinas.
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f. Penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistik.
g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan
UPTD.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
2). Sekretaris


Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi : pengkoordinasian
perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.


Fungsi

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat.
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta
kegiatan dan anggaran dinas.
c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, urusan
pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang
statistik.
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d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan.
e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan
bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan.
f. Pengkoordinasian
pendokumentasian

penyiapan
peraturan

bahan

rancangan

perundang-undangan

produk

hukum,

sesuai

dengan

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program
dan kegiatan dinas.
h. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas.
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala di lingkungan sekretariat.
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibantu oleh :
a. Sub Bagian Perencanaan.
b. Sub Bagian Keuangan.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3). Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
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Tugas Pokok

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.


Fungsi

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dalam menyelenggarakan
tugas pokoknya, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi bidang informasi dan komunikasi publik.
c. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah serta layanan hubungan media.
d. Penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik
dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
e. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi
publik dan penyediaan akses informasi.
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.
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h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan fungsinya
dibantu oleh :
a. Seksi Penjaringan Informasi dan Kemitraan Komunikasi.
b. Seksi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.
c. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
4). Bidang Persandian dan Informatika


Tugas Pokok

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan
Bidang Persandian dan Informatika.


Fungsi

Kepala Bidang Persandian dan Informatika, dalam menyelenggarakan tugas
pokoknya, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Persandian dan
Informatika.
b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi Bidang Persandian dan Informatika.
c. Penyelenggaraan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan
keamanan informasi dan pelaksanaan operasional pengamanan persandian
di lingkungan pemerintah kabupaten.
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d. Penyelenggaraan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery
center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan nama domain dan sub
domain, layanan keamanan informasi e-Government serta layanan
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
e. Penyelenggaraan layanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan
serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.
f. Penyelenggaraan

Government

Chief

Information

Officer

(GCIO)

pemerintah kabupaten, pengembangan e-Government dan Smart City serta
pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Persandian dan
Informatika.
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Persandian dan
Informatika.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Persandian dan Informatika dalam melaksanakan fungsinya, dibantu oleh :
a. Seksi Persandian.
b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
c. Seksi Tata Kelola dan Aplikasi Informatika.
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5). Bidang Data dan Statistik


Tugas Pokok

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan penyediaan dan penyajian data statistik, melaksanakan pembinaan
dan rujukan statistik dasar, sektoral dan khusus, melaksanakan pengintegrasian
data dan melaksanakan tugas pemerintahan daerah dibidang statistik sesuai
peraturan yang berlaku.


Fungsi

Kepala Bidang Data dan Statistik dalam menyelenggarakan tugas pokoknya,
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Data dan
Statistik.
b. Perencanaan penyediaan dan penyajian data statistik untuk bahan
perumusan pembangunan.
c. Perumusan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan
kegiatan pengumpulan data dan statistik di lingkungan pemerintahan
daerah.
d. Pengkoordinasian dan pengintegrasian data dan statistik daerah.
e. Perumusan dan penyusunan atau pemanfaatan indikator kinerja sebagai
bahan evaluasi capaian pembangunan berbagai sektor.
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Data dan Statistik.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Data dan Statistik.
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h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Data dan Statistik membawahkan :
a. Seksi Pengolahan Data.
b. Seksi Analisis Statistik.
Selain bidang - bidang tersebut diatas, dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur, dibantu oleh UPTD, yang terdiri dari :
a. LPPL - RSPD

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Pemerintah Darah (RSPD)
Berdasarkan

Peraturan

Bupati

Nomor

62

Tahun

2018

tantang

Pembentukan Radio Siaran Pemerintah Daerah

(RSPD) Kabupaten Cianjur

adalah unsur pelaksanan teknis operasional

dinas dibidang penyiaran,

pemberitaan, dan pelayanan promosi dan hiburan.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, RSPD mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyiaran bahan penyusunan program dan kegiatan
sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
b. Penyiaran bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas
dibidang penyiaran, pemberitaan dan pelayanan promosi dan hiburan
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sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas
di bidang penyiaran, pemberitaan dan pelayanan promosi dan hiburan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Pelaksanaan teknis operasional penyiaran, pemberitaan dan pelayanan
promosi dan hiburan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan
ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Pelaksanan evaluasi dan laporan program dan kegiatan RSPD sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) RSPD Cianjur
terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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b. Permasalahan Utama dan Isu Strategis
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan, tantangan dan peluang yang ada,
maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfosantik
yaitu :
a.

Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil
pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan
nasional;

b.

Jejaring informasi antar OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif belum
optimal;

c.

Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang
berkembang di media cetak, elekronik, maupun sosial;

d.

Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan belum optimal;

e.

Kurangnya

pembinaan

pemerintah

terhadap

Kelompok

Informasi

Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
f.

Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat
maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;

g.

Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah
dengan para pelaku jurnalistik;

h.

Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;

i.

Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan
informasi serta keterbukaan informasi publik;

j.

Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik
sektoral yang belum optimal;

k.

Pembangunan aplikasi dengan platform dan struktur berbeda;

l.

Pengelolaan pusat application protocol interface belum optimal;

m.

Media Center dan Data centre belum terbangun;
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n.

Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;

o.

Integrasi Sistem Informasi belum tercapai maksimal;

p.

Kurangnya sosialisasi pedoman teknis terkait e-Government;

q.

Sertifikasi keamanan informasi standar internasional belum terlaksana;

r.

Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian;

s.

Kurangnya pemahaman, partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam
mewujudkan isi siaran radio dan TV yang sehat dan bermartabat;

t.

Kurangnya ketaatan lembaga penyiaran radio dan TV terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3SPS);

u.

Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM;

v.

Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait

dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal
yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka
ditetapkan isu strategis Diskominfosantik Kabupaten Cianjur yaitu :
1.

Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan
publik;

2.

Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran
informasi yang berkualitas;

3.

Kurangnya

pemahaman

serta

kesadaran

keamanan

informasi

dan

pemanfaatan persandian daerah;
4.

Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;

5.

Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil
pembangunan daerah.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Dalam sistem
akuntabiltas kinerja pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah
awal yang harus dilakukan oleh dinas/instansi pemerintah agar dalam waktu 5
tahun kedepan mampu menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, regional
dan nasional, namun tetap berada dalam tatanan lokal.
Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur, mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Cianjur. Kemudian berpedoman kepada tujuan dan sasaran dinas yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2016 - 2021. Dokumen Renstra
telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi
dari masyarakat luas dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Cianjur.
2.1.1

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur
Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih menggambarkan arah
pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun
kedepan.
Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahun kedua pembangunan jangka
menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
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Cianjur Tahun 2016 - 2021 menjadi suatu yang harus digapai. Pemerintah
Kabupaten Cianjur dalam upaya mencapai target - target pembangunan telah
menetapkan visi dan misi.
Visi :
Cianjur Lebih Maju dan Agamis
Filosofi Visi tersebut dimaknai sebagai berikut :
Lebih Maju
Pembangunan
semangat

akan

terus

kemandirian,

ditingkatkan
penuh

profesionalitas

birokrasi

dalam

pembangunan

disemua

bidang,

inovasi

dengan
dan

penyelenggaraan
baik

bidang

pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun
ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara
berkelanjutan.
Agamis
Pembangunan

manusia

yang

diselenggarakan

berlandaskan nilai - nilai akhlakul karimah sebagai
penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan
diberbagai bidang.
2.1.2

Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur
Misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai komitmen untuk

mencapai visi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :
(1). Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan lingkungan.
(2). Meningkatkan pembangunan keagamaan.
(3). Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselarasi dibidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
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2.1.3

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur

masa bakti Tahun 2016 - 2021 sangat ditentukan penjabaran tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah.
Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal - hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instnasi
pemerintah melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan yang diharapkan dan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 - 2021, telah ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Kabupaten Cianjur.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, terdapat pada Misi ke 3 yaitu :
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi dibidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Tujuannya adalah :
Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional.
Sasarannya adalah sebagai berikut :
1.

Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Dengan Indikator Kinerja Sasarannya, adalah :

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, dengan target :


Tahun 2017

: 70,50 %



Tahun 2018

: 75,00 %
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2.



Tahun 2019

: 85,00 %



Tahun 2020

: 90,00 %



Tahun 2021

: 95,07 %

Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
Dengan Indikator Kinerja Sasarannya, adalah :
Opini BPK, dengan target :

2.1.4



Tahun 2017

: WTP – 3



Tahun 2018

: WTP – 4



Tahun 2019

: WTP – 5



Tahun 2020

: WTP – 6



Tahun 2021

: WTP – 7

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur
Mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah

Kabupaten Cianjur seperti diuraian diatas, Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, menentukan tujuan dan sasaran
dinas, adalah sebagai berikut :
(a). Tujuan
1.

Meningkatkan layanan distribusi informasi dan
keterbukaan informasi publik

2.

Meningkatkan ketersediaan dan akses data dan
statistik untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintah serta layanan publik

3.

Meningkatkan pelayanan dan fasilitas persandian
dan informatika.
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(b). Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi
yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui
tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Cianjur, yaitu :

Sasaran 1.

Meningkatnya ketersediaan media distribusi
informasi pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan

Sasaran 2.

Meningkatnya ketersediaan dan akses data
dan statistik

Sasaran 3.

Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan informatika berbasis
elektronik

(c). Indikator Sasaran
1.

Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi
melalui Media Massa, Media Baru, Media
Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar
Ruang, dan KIM

2.

Persentase Pemenuhan dan Kelengkapan Data dan
Statistik Sektoral

3.

a. Indeks Keamanan informasi
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b.1 Skor kebijakan internal SPBE
b.2 Skor tata kelola SPBE
b.3 Skor layanan SPBE

2.2

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Cianjur) kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian

dan

Statistik

Kabupaten

Cianjur)

untuk

melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja ini terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan mencakup kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, sebagai berikut :
1.

Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam rangka
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja paratur.

2.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3.

Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4.

Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 pada Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, dapat diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatkan
Media distribusi informasi yang
70 %
ketersediaan media
mendukung keterbukaan
distribusi informasi
informasi publik
informasi pembangunan
dan penyelenggaraan
pemerintahan
2. Meningkatnya
Cakupan Pemenuhan dan
85 %
ketersediaan dan akses
Kelengkapan Data Statistik
data statistik
3. Meningkatnya
Indeks Keamanan Informasi
Tk.
pengelolaan dan
Kematangan
fasilitasi persandian dan
I
informatika berbasis
Indeks Sistem Pemerintahan
2,28
elektronik
Berbasis Elektronik (SPBE)
N
o
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan dan
Penganggaran
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Program Penyediaan Data dan
Statistik
Program Persandian
JUMLAH

ANGGARAN

KET.
PAD

Rp. 610.882.000,00

PAD

Rp. 54.141.900,00

PAD
Rp. 30.070.000,00
PAD

Rp. 52.581.000,00
Rp. 1.250.000.000,00
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 150.000.000,00
Rp. 3.147.674.900,00

DBH / DBH
Prov.
DBH/
DBH Prov
DBH

26 | D i n a s k o m u n i k a s i , I n f o r m a t i k a , P e r s a n d i a n d a n
Statistik

LkjIP Diskominfosantik 2018

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018
Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2018 Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, sebesar

Rp.

3.833.236.300,- yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.2
Belanja Langsung (BL) Tahun Anggaran 2018
Urusan Wajib
No
1.

2.

3.

Sasaran
strategis
Meningkatkan
ketersediaan media
distribusi informasi
informasi pembangunan
dan penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya
ketersediaan dan akses
data statistik
Meningkatnya
pengelolaan dan
fasilitasi persandian
dan informatika
berbasis elektronik
JUMLAH

Indikator
Kinerja
Media distribusi
informasi yang
mendukung
keterbukaan
informasi publik

Prosentase
Anggaran
1.250.000.000
52,08 %

Cakupan
Pemenuhan dan
Kelengkapan
Data Statistik
Cakupan
telekomunikasi
persandian

1.000.000.000

41,67 %

150.000.000

6,25 %

Anggaran

2.400.000.000
Tabel 2.3
Belanja Langsung (BL) Tahun Anggaran 2018
Non Urusan

No
1.
2.
3.

Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan

610.882.000,00
54.141.900,00

Prosentase
Anggaran
(%)
81,70
7,24

30.070.000,00

4,02

Jumlah
Anggaran
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4.

Keuangan
Perencanaan dan Penganggaran
JUMLAH

52.581.000,00
747.674.900,00

7,04
100

Jumlah rencana anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, untuk urusan
wajib sebesar Rp. 2.400.000.000,00 dan non urusan sebesar Rp. 747.674.900,00
sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.147.674.900,00
2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur,

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, serta melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur,
dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun
2018 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan
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dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2018, ditunjukkan pada Tabel 2.4 di bawah ini.
Tabel 6.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR
No

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

RUMUS PERHITUNGAN

SUMBER DATA

1.

Meningkatnya
ketersediaan media
distribusi informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi
Informasi melalui Media Massa, Media
Baru, Media Tradisional, Media
Interpersonal, Media Luar Ruang, dan
KIM

%

Jumlah pelaksanan Diseminasi
dan Distribusi Informasi dibagi
target pelaksanaan diseminasi
dan distribusi informasi dikali
100 %

Bidang Komunikasi,
Informasi Publik

2.

Meningkatnya
ketersediaan dan akses
data dan statistik

Persentase Pemenuhan dan
Kelengkapan Data dan Statistik
Sektoral

%

Jumlah realisasi dibagi target
dokumen data statistik yang
tersedia dikali 100 %

Bidang Data
Statistik

3.

Meningkatnya
pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan
informatika berbasis
elektronik

Cakupan informasi dan telekomunikasi
persandian

%

Jumlah OPD terlayani
persandian dibagi Jumlah
keseluruhan OPD

Bidang Persandian
dan Informatika
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BAB. III
AKUNTABILTAS KINERJA
3.1

Target dan Analisis Target Renstra 2016 - 2021
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, merupakan perwujudan dari pelaksanaan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur
berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran (goal) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur 2016 - 2021.
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan
target yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur 2016 - 2021, secara rinci digambarkan
pada tabel 3.1 dibawah ini.
Tabel 3.1
TARGET Kinerja RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Target
Indikator
Satuan
Kinerja
2017
2018
2019
2020
2021
I.
Meningkatnya ketersediaan media distribusi informasi pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan Secara rinci pengukurannya adalah sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
a. Media Massa
Kali
12
12
12
12
12
b. Media Baru
Kali
Tiap
Tiap
Tiap
Tiap
Tiap
Hari
Hari
Hari
Hari
Hari
c. Media
Kali
2
2
2
2
2
Tradisional
d. Media
Kali
2
2
2
2
2
Interpersonal
e. Media luar
Kali
2
2
2
2
2
f. KIM
%
50
50
50
50
50
II. Persentase Pemenuhan dan Kelengkapan Data dan Statistik Sektoral
Secara rinci pengukurannya adalah sebagai berikut :
1. Pemenuhan dan
Kelengkapan Data
%
80
85
90
95
100
Statistik Sektoral
II. Persentase pengelolaan persandian dan informatika.
Secara rinci pengukurannya adalah sebagai berikut :
1.
Cakupan
telekomunikasi
%
100
100
100
100
100
Persandian
No
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3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama
Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang
Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis,
cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 3.2
PREDIKAT Nilai CAPAIAN KINERJA
Warna

Persentase

Keterangan

n/a

Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran

< 100%

Tidak Tercapai

= 100%

Tercapai

> 100%

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
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strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, melakukan review terhadap
Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan
isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur,
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masingmasing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2016-2011 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
misi dan visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 dengan baris
warna kuning. Capaian kinerja tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 di bawah ini.
Capaian Indikator Sasaran Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, Tahun 2018 dapat digambarkan pada
Tabel 3.3 dibawah ini.
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Tabel 3.3
PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
Capaian Tahun
2017

Target
Akhir
Target Realisasi % Realisasi Renstra
100%
100%
100%
100%
Tahun 2018

Capaian Tahun 2018
terhadap Target Akhir
Renstra (%)
100%

No

Sasaran Strategis

Indikator

1

Meningkatnya ketersediaan
media distribusi informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

Pelaksanaan Diseminasi dan
Distribusi Informasi melalui
Media Massa, Media Baru,
Media Tradisional, Media
Interpersonal, Media Luar
Ruang, dan KIM

100%

2

Meningkatnya ketersediaan
dan akses data dan statistik

Persentase Pemenuhan dan
Kelengkapan Data dan
Statistik Sektoral

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

Meningkatnya pengelolaan
dan fasilitasi persandian dan
informatika berbasis
elektronik

Cakupan informasi dan
telekomunikasi persandian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33 | D i n a s k o m u n i k a s i , I n f o r m a t i k a , P e r s a n d i a n d a n S t a t i s t i k

LkjIP Diskominfosantik 2018

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah sasaran
strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Renstra 2016 - 2021 adalah
sebanyak 3 (tiga) sasaran. Dari 3 (tiga) sasaran ini ditentukan 3 (tiga) indikator
kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Cianjur,

dilihat dari Sasaran Strategis pada Rencana

Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur, Tahun 2018, dapat diperinci sebagai berikut :
Sasaran I
Meningkatnya ketersediaan media distribusi informasi pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan

Distribusi informasi komunikasi pendukung keterbukaan informasi publik,
yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur, sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur 2016 - 2021,
terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu :
1). Jumlah jaringan komunikasi
2). Jumlah surat kabar nasional/lokal
3). Jumlah penyiaran radio/TV lokal
4). Website milik pemerintah daerah
5). Pameran/Expo
Pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 10, berikut :
Tabel 3.4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
N
o
1.
2.
3.
4.
5.

Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah

Jumlah jaringan
komunikasi
Jumlah surat kabar
nasional/lokal
Jumlah penyiaran
radio/TV lokal
Website milik
pemerintah daerah
Pameran/Expo

Kondisi
Kinerja Awal
RKPD
2016

Target

Realisasi

Prosentase
(%)

2018

60

61

61

100 %

6

6

6

100 %

9

9

9

100 %

1

1

1

100 %

1

1

1

100 %
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Pada Tabel 10 tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah jaringan komunikasi
tercapai sesuai dengan target, yaitu sebanyak 61 jaringan, atau capaian kinerja
tercapai 100 %. Data jaringan terlampir pada Lampiran 1.
Jumlah surat kabar nasional/lokal dengan target 31 surat kabar, tercapai sesuai
dengan target, yaitu 31 surat kabar nasional dan lokal yang beredar di Kabupaten
Cianjur, sedangkan media surat kabar yang mengadakan kemitraan dengan Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017
ditargetkan sebanyak 6 (enam) surat kabar dan tercapai 100 %, yaitu kemitraan
dengan surat kabar :
1.
2.
3.
4.
5.

Cianjur Express
Harian Waktu
Berita Cianjur
Pelita
Pakar

6. Tribun Jabar
Jumlah penyiaran radio/TV lokal dari target 9 penyiaran radio/TV lokal
tercapai sesuai dengan target. Penyiaran radio/TV lokal terdiri dari siaran radio
lokal/TV lokal. Data Siaran Radio Lokal/TV Lokal terlampir pada Lampiran 2.
Website milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan target
adalah 1 (satu) website yang dikelola, dan tercapai sesuai dengan target, yaitu
tersedianya website Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang dikelola setiap hari,
yaitu Cianjurkab.go.id. Subdomain dari Cianjurkab.go.id, terlampir pada Lampiran 3.
Pameran / Expo dengan target 1 (satu) kali pameran terlaksana dan tercapai
100%, yaitu dengan pelaksanaan pameran pada hari jadi Cianjur.
Sasaran II
Meningkatnya ketersediaan dan akses data dan statistik

Terwujudnya Cianjur Satu Data merupakan sasaran strategis pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, sesuai dengan
target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur 2016 - 2021.
Capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Cianjur Satu Data pada Tahun
2018, dapat dicapai 100 %. Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD,
uraiannya adalah sebagai berikut :
1). Aplikasi Cianjur Satu Data
2). Dokumen Aplikasi Cianjur Satu Data
3). Buku “Profil Data Kabupaten Cianjur”.
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Pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 11, berikut :
Tabel 3.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
No

Indikator Kinerja
Pembangaunan
Daerah

Kondisi
Kinerja Awal
RKPD

Target 2018

Realisasi
2018

Prosenta
se
(%)

1.

Aplikasi Cianjur
1 aplikasi
1 aplikasi
1 aplikasi
100
Satu Data
2. Dokumen Aplikasi
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
Cianjur Satu Data
3. Buku “Profil Data
Kabupaten
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100
Cianjur”
Dokumen aplikasi “Cianjur Satu Data” dengan target kinerja “1 dokumen”,
pada Tahun 2018 indikator kinerja tercapai 100 % atau dokumen tersebut beserta
aplikasinya tersedia dan siap digunakan oleh yang berkepentingan.
Buku “Profil Data Kabupaten Cianjur” dengan target kinerja “1 dokumen”,
pada Tahun 2018 indikator kinerja tercapai 100 % atau buku tersebut tersedia. Siap
digunakan oleh kalangan pemerintahan sebagai bahan acuan kebijakan dan atau pihak
lain yang berkepentingan dan membutuhkannya.
Sasaran III
Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi persandian dan informatika
berbasisaelektronik

Meningkatnya

pengelolaan

dan

fasilitasi

persandian

dan

informatika

merupakan sasaran strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur, sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur
2016 - 2021.
Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan informatika pada Tahun 2018 dapat dicapai 100%. Sesuai dengan
Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD, uraiannya adalah sebagai berikut Cakupan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi.
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Pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 12, berikut :
Tabel 3.6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK

No

Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi
Kinerja
Awal
RKPD

Target
2018

Realisasi
2018

100

100

Prosentase
(%)

2016
1.

Cakupan informasi
dan telekomunikasi
persandian

100

100

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi, dapat dilihat
pada Lampiran 4.
Sedangkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
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Tabel 3.7
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
% CAPAIAN
INDIKATOR
% PENYERAPAN
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA YANG ≥ 100
ANGGARAN
%
1 Meningkatnya ketersediaan media
Pelaksanaan Diseminasi dan
distribusi informasi pembangunan dan
Distribusi Informasi melalui
penyelenggaraan pemerintahan
Media Massa, Media Baru,
100
97,37
Media Tradisional, Media
Interpersonal, Media Luar
Ruang, dan KIM
2 Meningkatnya ketersediaan dan akses
Persentase Pemenuhan dan
data dan statistik
Kelengkapan Data dan
100
89,98
Statistik Sektoral
3

Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan informatika berbasis
elektronik

Cakupan informasi dan
telekomunikasi persandian

100

TINGKAT EFISIENSI

97,07

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa seluruh indicator sasaran strategis dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 100 % yaitu sekitar 97,37 %, 89,98
%, dan 97,07 untuk masing - masing sasaran
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3.3 Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja. Adapun realisasi dan kinerja anggaran pada Dinas Kominfosantik Kabupaten Cianjur terdapat pada table berikut ini.
Tabel 3.8
REALISASI KINERJA DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN

1

Meningkatnya
ketersediaan media
distribusi informasi
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan

2

Meningkatnya
ketersediaan dan akses
data dan statistik

Pelaksanaan Diseminasi
dan Distribusi Informasi
melalui Media Massa,
Media Baru, Media
Tradisional, Media
Interpersonal, Media Luar
Ruang, dan KIM
Persentase Pemenuhan
dan Kelengkapan Data dan
Statistik Sektoral

3

Meningkatnya
pengelolaan dan fasilitasi
persandian dan
informatika berbasis
elektronik

NO

Cakupan informasi dan
telekomunikasi persandian

KINERJA

KEUANGAN

TARGET
100%

REALISASI
100%

%
REALISASI
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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NAMA PROGRAM
PAGU
1.284.000.000

REALISASI
1.250.264.326

%
REALISASI
97,37

Program Penyediaan
Data dan Statistik

1.000.000.000

891.980.020

89,98

Program Persandian
dan Informatika

150.000.000

145.608.200

97,07

Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi, dan Media
Massa
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi.
Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator
sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta
menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja per bidang.
1. Bidang Komunikasi dan Informatika
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu
kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan
organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk

dalam lingkungan

pemerintahan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga
merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas Good governance di lingkungan pemerintah kabupaten.
Untuk itu agar administrasi pemerintah daerah dapat mengaplikasikan
telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna,
maka perlu dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang
terpadu atau modernisasi.
Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :
“Cakupan pelayanan diseminasi informasi dan komunikasi publik
melalui Media”
Pengembangan komunikasi informasi dan media massa meliputi
indikator kinerja jumlah jaringan komunikasi. Target kinerja untuk jaringan
komunikasi ini sampai dengan Tahun 2018 adalah sebanyak 61 jaringan.
Salah satu jaringan komunikasi yang menjadi prioritas utama sesuai dengan
Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu pemasangan WiFi gratis pada
failitas umum.
Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja,
bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, baik usia tua,
muda, professional, pengusaha, pelajar, hingga anak-anak, dan angka
penetrasi dan literasi Internet kian menaik seiring mudah dan murahnya akses
terhadap Internet. Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan
media dasar komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi
taman dan area publik, pusat transportasi, dan tempat ibadah (berdasarkan
permintaan). Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengamanahkan interaksi dan
turut serta warga dalam pembangunan kota, menjanjikan untuk membangun
WiFi gratis pada fasilitas–fasilitas umum. Tentu saja pembangunan dan
penempatan titik-titik Wifi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan
konektifitas, baik antar warga maupun warga dengan Pemerintah Kabupaten
Cianjur.
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Target pemasangan Wifi gratis pada fasilitas umum sebanyak 16 titik
dapat dicapai 100%. Titik - titik yang telah dipasang Wifi gratis pada fasilitas
umum, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9
TITIK-TITIK LOKASI WI-FI GRATIS
YANG TERPASANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokasi
Taman Prawatasari
Taman Joglo
Pasar Pasir Hayam
Depan Kantor Kec. Cianjur
Depan Kantor Diskominfosantik
Alun - alun Sindangbarang
JUMLAH
b.

Segmen
Taman dan Publik Area
Taman dan Publik Area
Publik Area
Publik Area
Publik Area
Taman dan Publik Area

Jumlah Titik
4
3
3
1
1
2
14

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, pada tahun 2018 sesuai dengan
urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mencapai target dengan
indikator kinerjanya. Urusan kominfo dan komunikasi terdiri dari 1 program
dengan 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :
Tabel 3.10
PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018
No

Nama Kegiatan

1.

Pengelolaan eGovernment.
Pengelolaan RSPD
Diseminasi Informasi
dan Kemitraan
Dengan Media
Pengelolaan eGovernment (L)
JUMLAH

2.
3.

4.

Pagu Anggaran

Realisasi

Prosentase
(%)

800.000.000

771.214.326

96,40

150.000.000

145.250.000

96,83

300.000.000

299.800.000

99,93

34.000.000

34.000.000

100,00

1.284.000.000

1.250.264.326

97,37

Kegiatan Pengelolaan e-Government dari besaran pagu anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 771.214.326,00 atau sebesar
96,40%. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah jaringan yang terbangun
sebanyak 16 spot/titik, sewa collection server selama 12 bulan, pembuatan
aplikasi smart city

Kabupaten Cianjur 1 paket, aplikasi yang terintegrasi

sebanyak 6 aplikasi.
Kegiatan Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dengan
besaran pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.
145.250.000,00 atau terealisasi sebesar 96,83%. Adapun indikator kegiatannya
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adalah pemeliharaan alat studio dan komunikasi 1 paket dan belanja pengadaan
perangkat live streaming 1 paket.
Kegiatan Diseminasi informasi dan kemitraan dengan media, besaran
pagunya sebesar Rp. 300.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.
299.800.00,00 atau sebesar 99,30%. Adapun indikator kegiatannya adalah
diseminasi dan distribusi informasi yang tersebar sebanyak 6 kegiatan, media
massa yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 4 media,
media elektronik yang digunakan dokumentasi dan penyebaran informasi publik
sebanyak 4 media, dan penyebaran informasi melalui radio pemerintah sebanyak
6 acara.
2. Bidang Data dan Statistik
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Ketersediaan dan kelengkapan data statistik merupakan salah satu tugas
dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur untuk memenuhinya. Ketersediaan data ditargetkan
melalui aplikasi Cianjur Satu Data dan Buku Profil Kabupaten Cianjur.
Sedangkan untuk kelengkapan datanya ditargetkan dengan penyusunan Buku
Indikator Makro Kabupaten Cianjur.
Ketersediaan dan kelengkapan data statistik disusun dan disediakan
sebagai bahan kebijakan daerah dalam menentukan keputusan–keputusan
pemerintahan dan pembangunan untuk masa yang akan datang, sehingga
akurasi dan ketepatan data sangat perlu untuk diperhatikan. Dengan demikian
kebijakan–kebijakan yang diambil untuk pembangunan kedepan dapat tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat dalam hal pembiayaan
Data dan statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis
dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah
kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan
perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur,
terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam
hal penentuan kebijakan pemerintah Selain itu, statistik berguna dalam
mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yang berupa kinerja dalam
waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.
Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data
dan

informasi

statistik

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat

dan

terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan
relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan
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dalam meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Indikator Kinerja
Bidang Data dan Statistik, adalah :
“Prosentase Ketersediaan dan Kelengkapan Data Statistik”
Ketersediaan dan kelengkapan data statistik merupakan salah satu tugas
dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur untuk memenuhinya. Ketersediaan data ditargetkan
melalui aplikasi Cianjur Satu Data dan Buku Profil Kabupaten Cianjur.
Sedangkan untuk kelengkapan datanya ditargetkan dengan penyusunan Buku
Indikator Makro Kabupaten Cianjur.
Ketersediaan dan kelengkapan data statistik disusun dan disediakan
sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan keputusan-keputusan
pemerintahan dan pembangunan untuk masa yang akan datang, sehingga
akurasi dan ketepatan data sangat perlu untuk diperhatikan. Dengan demikian
kebijakan–kebijakan yang diambil untuk pembangunan kedepan dapat tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat dalam hal pembiayaan.
b. Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

Dinas

Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, pada tahun 2017
sesuai dengan urusan bidang data dan statistik dalam rangka mencapai target
dengan indikator kinerjanya. Urusan data dan statistik terdiri dari 1 program
dengan 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut :
Tabel 3.11
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG DATA DAN STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2017
No
1.

2.

Nama Kegiatan
Pengembangan Cianjur
Satu Data Kabupaten
Cianjur
Penyusunan Data
Indikator Makro
Kabupaten Cianjur
JUMLAH

Pagu
Anggaran

Realisasi

Prosentase
(%)

900.000.000

793.380.020

88,15

100.000.000

98.600.000

98,60

1.000.000.000

891.980.020

89,98

Kegiatan Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur dari
besaran pagu anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.
793.380.020,- atau sebesar 88,15%. Adapun indikator kegiatannya adalah
tersusunnya dokumen Cianjur Satu Data 1 paket dan pemeliharaan Sistem
Cianjur Satu Data 1 paket.
Kegiatan Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur dengan
pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dapat terealisasi
sebesar Rp. 98.600.000,- atau sebesar 98,60%. Adapun indikator kegiatannya
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adalah tersusunnya data indikator makro Kabupaten Cianjur, yaitu berupa
dokumen Profil Kabupaten Cianjur.
3. Bidang Persandian
a). Penjelasan umum sasaran dan indikator
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi
merupakan prasyarat pemenuhan fasilitasi kebutuhan akan informasi
persandian dapat tercapai. khususnya distribusi informasi sandi dan
telekomunikasi antar perangkat daerah pada lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur.
Persandian dan telekomunikasi yang merupakan salah satu tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur untuk memenuhinya. Persandian dan telekomunikasi ditargetkan
dengan pemenuhan kebutuhan sandi dan telekomunikasi.
Pada perkembangannya bidang urusan persandian menjadi sangat
penting sebagai penyampai informasi dan penjaga kerahasiaan dokumen
negara. Sesuai dengan arahan dari Lembaga Sandi Negara, pemerintah daerah
dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan perundang–undangan
mengenai persandian.
Indikator Kinerja urusan bidang persandian, adalah :
“Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
sandi dan telekomunikasi”
b). Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja
Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

Dinas

Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, pada tahun 2017
sesuai dengan urusan bidang persandian dalam rangka mencapai target
dengan indikator kinerjanya. Urusan persandian terdiri dari 1 program dengan
2 (dua) kegiatan setelah perubahan, sebagai berikut :
Tabel 3.12
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2018
No

Nama Kegiatan

1.

Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kebutuhan Sandi
dan Telekomunikasi
Kabupaten Cianjur.
JUMLAH

Pagu
Anggaran

Realisasi

Prosentase
(%)

150.000.000

145.608.200

97,07

150.000.000

145.608.200

97,07

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sandi dan
Telekomunikasi Kabupaten Cianjur dari besaran pagu anggaran sebesar Rp.
150.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 145.608.200 atau sebesar 97,07%.
Adapun indikator kegiatannya adalah tersusunnya Repeater pemancar yang
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terpelihara. Repeater yang dipelihara adalah repeater yang terletak di Gunung
Bengbreng selama 12 bulan serta sarana dan prasarana alat komunikasi dan
persandian sebanyak 32 titik, yaitu yang tersebar di tiap kecamatan di
Kabupaten Cianjur.
4.

Rata - rata Indek Kepuasan Masyarakat
Pemerintah daerah sebagai serice provider dan service arranger memiliki
kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Fungsi utama pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, sehingga pemerintah
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima
pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Keberhasilan dinas/instansi pada pemerintah daerah dalam menjalankan
perananan tersebut sangat ditentukan pada tingkat pelayanan publik yang
disediakan, dan salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melalui pelaksanaan evaluasi
untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh perangkat daerah. Secara
garis besar terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai
kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan perspektif pemberi pelayanan
(birokrasi/pemerintah daerah) dan pendekatan perspektif pengguna layanan
atau publik.
Upaya mewujudkan pelayanan prima diinstansi pemerintah telah dimulai
sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2084 tentang Penyederhaan dan
Pengendalian Perijinan Bidang Usaha, dilanjutkan dengan Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 81 Tahun 1993 tentang

Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik. Tahun 1995, Pemerintah menerbitkan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, yang kemudian
disusul dengan Surat Edaran Menteri Koordintor Pengawasan Pembangunan
dan Penerbitan Aparatur Negara Nomor 56/Wasbangpan/6/1998 tentang
Langkah–langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat.
Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada
seluruh institusi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah untuk
melakukan survey kepuasan masyarakat, sebagai tolak ukur keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2009 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009, menegaskan bahwa kepuasan
masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas pelayanan publik.
Sebagai tidak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementrian Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri
Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik menggantikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Publik Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, didalamnya
diatur tentang kegiatan–kegiatan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara
Pelayanan Publik Dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Bermutu.
Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tersebut menjadi acuan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Pada tahun 2018, Dinas Kominfosantik telah melaksanakan survey
kepuasan masyarakat. Dari 305 responden yang dimintai pendapat mengenai
pengalamannya

dalam

memperoleh

layanan

informasi

dari

Dinas

Kominfosantik nilai rata-rata per unsur pelayanan sebagai berikut pada table di
bawah ini.
Tabel 3.14
RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
TAHUN 2018
KODE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

UNSUR PELAYANAN
Persyaratan
Prosedur
Waktu Pelayanan
Biaya/Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Maklumat Pelayanan
Penanganan
Pengaduan,
Saran,
Masukan
Nilai Indeks

NRR
3,10
3,16
3,09
3,75
3,24
3,24
3,37
3,11
3,73

NRR x 1 / 9
0,34
0,35
0,34
0,41
0,36
0,36
0,37
0,34
0,41
3,31

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 3,31 x 25 =82,76
Dari table tersebut diatas, jawaban yang diberikan oleh 305 responden yang
telah memberikan pendapatnya terhadap 9 unsur yang menjadi obyek survey
IKM, nilai persepsinya diatas 3. Dengan nilai IKM unit pelayanan (nilai
konversi IKM) 82,67 % maka dapat dikatakan kinerja pelayanan Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah “BAIK”.
Nilai capaian Indek Kepuasan Masyarakat tentu diperoleh atas kerja keras
dan standar pelayanan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai
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Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur,
hal ini juga memicu seluruh pegawai untuk mempertahankan nilai yang sudah
dicapai dan terus meningkatkan pelayanannya agar lebih baik lagi secara
kuantitatif maupun kualitastif, dan pelayanan government to government
maupun government to public.
5.

Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang terdapat pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur, adalah SPM tentang
Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan

Informatika

Nomor

22/P/M.KOMINFO/12/2010

tentang

Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunnikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
dan

Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, bahwa
Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

mengadakan

pelayanan

bidang

komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang
komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan.
Dalam rangka pencapaian penerapan SPM dimaksud, pelayanan diseminasi
informasi menggunakan indikator yaitu media massa, media baru, media
tradisional, media interpersonal, serta media luar ruang/tercetak/rekam.
Sedangkan
dilaksanakan

pelayanan
secara

pengembangan

dan

pemberdayaan

KIM

berkesinambungan

dan

masyarakat

dalam

mendayagunakan informasi bagi tercapainya nilai tambah kehidupan
masyarakat.
Dengan demikian, jenis pelayanan dasar dalam petunjuk teknis ini meliputi
pelaksanaan diseminasi informasi serta pengembangan dan pemberdayaan
KIM sistematis dengan memberdayakan kelompok–kelompok informasi.
Diseminasi Informasi adalah penyebaran informasi dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, baik
diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa,
media baru, media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi
masyarakat. terkait dengan informasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya
adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri
dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
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Pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah upaya memberikan
penguatan KIM agar dapat melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi umum
KIM dan fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok
masyarakat.
Berikut ditampilkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan
Informatika untuk Standar Nasional dan Standar Kabupaten/Kota, pada Tabel
19 di bawah ini.
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Tabel 3.15
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Komunikasi dan Informatika
No

(1)
1.

Indikator

(2)

SPM/
Standar
Nasional

IK
K

(3)

(4)

Realisasi
Capaian

Target Renstra

Proyeksi

Catatan
Analisis

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

12

12

12

12

12

12

12

12

Pelaksanaan diseminasi dan
penditribusian informasi nasional,
melalui :
a. Media Massa
Seperti : majalah, radio dan
televisi

12 kali/
tahun

b. Media Baru
Seperti : Website, (media online)

Setiap
hari

c. Media Tradisional
Seperti : pertunjukan rakyat

12 kali/
tahun

2

2

2

2

2

2

2

2

d. Media Interpersonal
Seperti : saresehan, ceramah,
diskusi dan lokakarya.

12 kali/
tahun

2

2

2

2

2

2

2

2

e. Media luar
seperti : media buletin, leaflet,

12 kali/

2

2

2

2

2

2

2

2

Setiap Setiap Setiap Setiap Setiap Setiap Setiap Setiap
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
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booklet, brosur, spanduk dan
baligho.

2.

Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kabupaten.

tahun

50%

50%
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50%
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Pada Tabel tersebut di atas, bahwa target renstra dan capaian tahun 2018,
adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusisan informasi nasional melalui ;
a. Media Massa
Dari target 6 kali pertahun, kegiatan media massa dapat terealisasi
sebanyak 6 kali per tahun, atau capaian mencapai 100 %.
Bentuk media massa cetak yang digunakan pelaksanaan diseminasi
dan pendistribusian informasi nasional adalah media cetak surat kabar,
siaran radio, dan siaran televisi.
b. Media Baru
Dari target 6 kali pertahun, kegiatan media baru dari sebanyak 6 kali
per tahun, dapat terealisasi lebih dari 6 kali atau capaian mencapai 100
% lebih.
Bentuk media massa baru yang digunakan pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi nasional adalah website, jejaring sosial,
pertunjukan rakyat, tatap muka/talk show, media luar ruang dan media
tercetak/rekam.
c. Media Tradisional
Dari target 2 kali pertahun, kegiatan media tradisional dari target
sebanyak 2 kali per tahun, dapat terealisasi sebanyak 2 kali atau
capaian mencapai 100 %.
Bentuk media tradisional yang digunakan pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi nasional adalah berupa pagelaran kesenian.
d. Media Interpersonal
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur, untuk media interpersonal menargetkan sebanyak 2 kali
kegiatan pertahun, dan dapat terealisasi sebanyak 2 kali atau capaian
mencapai 100 %.
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Bentuk media Interpersonal yang digunakan pelaksanaan diseminasi
dan pendistribusian informasi nasional adalah berupa tatap muka atau
talkshow.
e. Media Luar
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur, untuk media luar ruang memiliki target sebanyak 2 kali
pertahun, dan dapat terealisasi lebih dari 2 kali pada Tahun 2018 atau
capaian mencapai lebih dari 100 %.
Bentuk media luar ruang yang digunakan pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi nasional adalah berupa pemasangan
spanduk dan baligho di tempat - tempat yang telah ditentukan.
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) di Tingkat Kabupaten.
Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) di Tingkat Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011,
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi
dan Informatika di Kabupaten/Kota, bahwa KIM yang menjadi target di
tingkat kabupaten/kota adalah sebanyak 50% dari kecamatan yang ada. Di
Kabupaten Cianjur dapat terbentuk sebanyak 18 KIM dari seluruh
kecamatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 32 kecamatan. Dari 18 KIM
yang telah dibentuk dan dibina terdapat 1 (satu) KIM yang mendapat
penghargaan berupa Juara ke 3 (Tiga) Tingkat Propinsi Jawa Barat
sebagai KIM terbaik.
Capaian cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM), dari target 50% kecamatan terdapat KIM
yang dibentuk dan dibina, dapat dicapai sebanyak 18 KIM pada 18
kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Atau sebanyak 56,3 %
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kecamatan sudah memiliki KIM atau capain kinerja lebih dari 100% dari
yang ditargetkan.
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PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur disususn untuk
mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan system akuntabilitas
yang memadai.
LKjIP ini berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan
alat pendorong terwujudnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas,
maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada
publik. Oleh karena itu, LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Cianjur, diharapkan dapat menumbuhkan saran–saran dan
kritik–kritik membangun dan konstruktif terhadap eksistensi internal dan
eksisistensi ekternal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Cianjur harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait
langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di
pemerintahan Kabupaten Cianjur.
Dengan selesainya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental
bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur
untuk selalu konsisten meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan,
sehingga hasil pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika; urusan
bidang data statistik; dan urusan bidang persandian dapat tercapai sesuai dengan
tujuan yang telah ditentukan.
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Perlu digarisbawahi bahwa target yang terdapat pada Renstra walaupun
capaiannya sudah maksimal akan tetapi apabila dibandingkan dengan target SPM
Nasional dirasakan belum tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan
sumber daya baik manusia maupun anggaran agar dapat mencapai target SPM
nasional
Demikian Laporan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ini dibuat dengan harapan akan menumbuhkan
saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan
eksistensi eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Cianjur, sebagi bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya LKjIP ini.
Akhirnya disertai dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak
dan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur untuk selalu meningkatkan
kinerjanya dalam tahun - tahun mendatang.

Cianjur, 28 Februari 2019

KEPALA
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