KONSISTENSI SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SAKIP TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No.

Pejabat

1 Eselon II
Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Cas Cading

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Renstra

IKU

Perjanjian Kinerja

Keselarasan
Kinerja

Renja

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi di
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi
publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala
Persentase jumlah Persentase
informasi publik
jumlah informasi
berkualitas
publik
terpublikasikan
berkualitas
terpublikasikan

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis elektronik
(e-government)

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi publik
Pemerintah
Kabupaten Barito
Kuala

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Meningkatnnya
cakupan layanan
telekomunikasi
di Kabupaten
Barito Kuala
Persentase
cakupan layanan
telekomunikasi
di Kabupaten
Barito Kuala

Meningkatnnya
pelayanan
informasi
komunikasi
publik
Pemerintah
Kabupaten
Barito Kuala
Persentase jumlah Persentase jumlah Persentase
Persentase jumlah Persentase
informasi publik informasi publik jumlah informasi informasi publik jumlah informasi
berkualitas
berkualitas
publik berkualitas berkualitas
publik
terpublikasikan
terpublikasikan
terpublikasikan terpublikasikan
berkualitas
terpublikasikan
Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Keterangan

LKIP

Meningkatnya
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis
elektronik (egovernment)

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja

68%

64.615%

95,02%

100%

100%

100%

Indikator Kinerja

Indek SPBE (Sistem Indek SPBE
Pemerintahan
(Sistem
Berbasis Elektronik) Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Indek SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Indek SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Indek SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Indek SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Indek SPBE
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik)

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase jumlah
desa blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase
jumlah desa
blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase jumlah
desa blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase jumlah
desa blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase
jumlah desa
blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase jumlah
desa blankspot

Menurunnya
Jumlah desa
blankspot
Persentase
jumlah desa
blankspot

Sasaran

Meningkatnya
pengelolaan
informasi publik

Meningkatnya
Meningkatnya
pengelolaan
pengelolaan
informasi publik informasi publik

Meningkatnya
pengelolaan
informasi publik

Meningkatnya
pengelolaan
informasi publik

Meningkatnya
pengelolaan
informasi publik

Meningkatnya
pengelolaan
informasi publik

Indikator Kinerja

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Persentase
ketersediaan dan
akses informasi
publik

Sasaran

Meningkatnya
layanan persandian
dalam ragka
pengamanan
informasi pemkab
Batola

Indikator Kinerja

Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian
dalam ragka
pengamanan
informasi
pemkab Batola
Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian dalam
ragka
pengamanan
informasi pemkab
Batola
Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian dalam
ragka
pengamanan
informasi pemkab
Batola
Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian dalam
ragka
pengamanan
informasi pemkab
Batola
Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian dalam
ragka
pengamanan
informasi pemkab
Batola
Persentase
perangkat daerah
yang telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat daerah

Meningkatnya
layanan
persandian
dalam ragka
pengamanan
informasi
pemkab Batola
Persentase
perangkat
daerah yang
telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi dan
perangkat
daerah

2 Eselon III
Sasaran

Indikator Kinerja

1,5

1,94

129

61,03%

62,05%

98,35%

37,60%

66,67%

177,31%

-

-

-

80%

80%

100%

Sasaran

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Indikator Kinerja

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Meningkatnya
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Persentase
ketersediaan
aplikasi dan
infrastruktur TIK

Sasaran

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang melaksanakan
e-government

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

SKPD yang
melaksanakan egovernment
Persentase SKPD
yang
melaksanakan egovernment

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi dan
informasi publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa yang
terlayani jaringan
telekomunikasi

Fasilitasi
penyedaiaan
infrastruktur
telekomunikasi
dan informasi
publik
Jumlah desa
yang terlayani
jaringan
telekomunikasi

Jumlah fasilitasi
akses internet di
area publik

Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi
akses internet di akses internet di
area publik
area publik

Jumlah fasilitasi
akses internet di
area publik

Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi
akses internet di akses internet di
area publik
area publik

Indikator Kinerja

3 Eselon IV
Sasaran

Indikator Kinerja

Jumlah fasilitasi
akses internet di
area publik

62,50%

62,50%

100%

34,89%

57,59%

165%

133

123

92,48%

50 Desa

106 Desa

200%

Sasaran

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten melalui
media luar ruangan
dan media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten
melalui media
luar ruangan dan
media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten melalui
media luar
ruangan dan
media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten melalui
media luar
ruangan dan
media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten
melalui media
luar ruangan dan
media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten melalui
media luar
ruangan dan
media baru

Penyebarluasan
informasi
pemerintah
kabupaten
melalui media
luar ruangan dan
media baru

Indikator Kinerja

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media baru

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Jumlah informasi
yang
disebarluaskan
melalui media luar
ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Jumlah informasi
305
305 Informasi
yang
Informasi
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Jumlah informasi 7 media
7 Media
yang
disebarluaskan
melalui media
luar ruangan
Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Sasaran

Penyusunan data
pembangunan
kabupaten

Indikator Kinerja

Jumlah buku data
pembangunan

Jumlah buku data Jumlah buku data Jumlah buku data Jumlah buku data Jumlah buku data Jumlah buku
pembangunan
pembangunan
pembangunan
pembangunan
pembangunan
data
pembangunan

Sasaran

Pengelolaan
informasi daerah
yang berklasifikasi
di amankan

Pengelolaan
informasi daerah
yang
berklasifikasi di
amankan

Indikator Kinerja

Pengelolaan
informasi daerah
yang diamankan

Pengelolaan
Pengelolaan
Pengelolaan
informasi daerah informasi daerah informasi daerah
yang diamankan yang diamankan yang diamankan

Pengelolaan
informasi daerah
yang berklasifikasi
di amankan

Pengelolaan
informasi daerah
yang berklasifikasi
di amankan

Pengelolaan
informasi daerah
yang
berklasifikasi di
amankan

Pengelolaan
informasi daerah
yang berklasifikasi
di amankan

Pengelolaan
Pengelolaan
informasi daerah informasi daerah
yang diamankan yang diamankan

-

1 Judul

-

1 Judul

-

100%

100%

1 Judul

Pengelolaan
informasi daerah
yang
berklasifikasi di
amankan
Pengelolaan
100 peserta 100 peserta
informasi daerah
yang diamankan

100%

Sasaran

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Tersdiannya dan
terpeliharannya
infrastruktur
jaringan egovernment

Indikator Kinerja

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov yang
dipelihara dan
berfungsi dengan
baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Jumlah titik
interkoneksi
jaringan e-gov
yang dipelihara
dan berfungsi
dengan baik

Sasaran

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet pelayanan
e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Tersediannya
kapasitas
bandwidth akses
internet
pelayanan e-gov

Indikator Kinerja

Jumlah kapasitas
bandwidth yang
tersedia

Jumlah kapasitas Jumlah kapasitas
bandwidth yang bandwidth yang
tersedia
tersedia

Jumlah kapasitas
bandwidth yang
tersedia

Jumlah kapasitas Jumlah kapasitas
bandwidth yang bandwidth yang
tersedia
tersedia

Jumlah kapasitas 400 Mbps
bandwidth yang
tersedia

Sasaran

Tersediannya saran
dan prasarana
gedung woorkshop
TIK

Tersediannya
aplikasi egovernment

Tersediannya
aplikasi egovernment

Tersediannya
aplikasi egovernment

Indikator Kinerja

Sasaran

28 titik

28 titik

100%

480 Mbps

120%

-

-

Tersediannya
saran dan
prasarana
gedung
woorkshop TIK
Jumlah sarana dan Jumlah sarana
prasarana gedung dan prasarana
workshop TIK
gedung
workshop TIK
Tersediannya
aplikasi egovernment

Tersediannya
aplikasi egovernment

Tersediannya
aplikasi egovernment

Tersediannya
aplikasi egovernment

-

Indikator Kinerja

Jumlah aplikasi egovernment yang
tersedia

Sasaran

Jumlah portal data Jumlah portal
"Batola One Data" data "Batola One
Data"
Jumlah data base Jumlah data base
pada porta; data
pada porta; data
kabupaten yang
kabupaten yang
tersedia dan akurat tersedia dan
akurat

Indikator Kinerja

Sasaran

Indikator Kinerja

Jumlah aplikasi e- Jumlah aplikasi e- Jumlah aplikasi e- Jumlah aplikasi e- Jumlah aplikasi e- Jumlah aplikasi e- 4 Aplikasi
government yang government yang government yang government yang government yang government
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
yang tersedia

4 Aplikasi

100%

Penanganan
Penanganan
layanan pengaduan layanan
masyarakat
pengaduan
masyarakat
Persentase
Persentase
pengaduan
pengaduan
masyarakat yang
masyarakat yang
diterima
diterima

Sasaran

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Pembinaan dan
pengembangan
kompetensi
masyarakat

Indikator Kinerja

Jumlah pembinaan
dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
yang
dilaksananakan

4 Kelompk 6 Kelompok

150

Sasaran

Indikator Kinerja

Perumusan regulasi
dan kebijakan tata
kelola egovernment

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
perumusan regulasi perumusan
dan kebijakan tata regulasi dan
kelola ekebijakan tata
governmnet
kelola egovernment

Sasaran

Evaluasi
penyelenggaraan
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik
(SPBE)

Indikator Kinerja

Jumlah domain dan Jumlah domain
subdomain yang
dan subdomain
digunakan
yang digunakan

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment
Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Jumlah domain
dan subdomain
yang digunakan

Jumlah domain
dan subdomain
yang digunakan

Jumlah domain
dan subdomain
yang digunakan

Jumlah domain
dan subdomain
yang digunakan

Jumlah domain
dan subdomain
yang digunakan

1

1

100

79 domain

12 domain

15.19

Evaluasi
penyelenggaraan
sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik (SPBE)

Jumlah dokumen
perumusan regulasi
dan kebijakan tata
kelola egovernment

Jumlah dokumen
perumusan
regulasi dan
kebijakan tata
kelola egovernment

Sasaran

Terselenggaranya
GCIO kabupaten
Barito Kuala

Terselenggaranya
GCIO kabupaten
Barito Kuala

Indikator Kinerja

Jumlah GCIO yang
bersertifikat

Jumlah GCIO
yang bersertifikat

