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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasannya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah menyusun
Rencana Kerja Tahun 2021 dan dokumen ini harus disesuaikan dengan
perencanaan pembangunan daerah dan harus saling bersinergi mulai dari
RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja OPD. Sejalan dengan hal tersebut
diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah
menyusun program dan kegiatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
selama tahun 2021.
Rencana Kerja ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai pedoman
operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, kami mengharapkan kritik dan
saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang
akan datang.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra.Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 196806281993012007
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen
resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota dan juga
dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan
dibiayai APBD Propinsi dan APBN Dokumen Renja SKPD pada dasarnya
merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang
berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.
Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat
ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan,
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No. 54
Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD
terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan
meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai
RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
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informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang
harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang
definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena
itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/
paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana
Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan
SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun
anggaran berkenaan.
Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tatacara dan
alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam
pembangunan daerah, secara umum Renja Diskominfo diharapkan dapat
menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :
1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam 1 (satu) tahun kedepan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
Selain itu Renja Diskominfo merupakan salah satu perangkat dasar
untuk ketercapaian pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan
dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
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1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI
Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
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13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menindaklanjuti Visi
dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam
mengevaluasi program/ kegiatan pada tahun 2020, serta perencanaan
program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.
Disamping itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai acuan untuk mengusulkan program/ kegiatan kedalam Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta.
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1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut (Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah) :
• Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
• Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
• Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
• Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
• Bab V Penutup
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU
2.1.

Organisasi Perangkat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Diskominfo
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat diidentifikasi 2 (dua) hal yaitu sejauhmana
proses perencanaan program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD dan
permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan
program/ kegiatan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai
bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program/
kegiatan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat
indikator keberhasilan suatu proses perencanaan program pembangunan untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana
perencanaan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan acuan bagi
Diskominfo selaku OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indokator
kinerja program (outcome) dan kegiatan (Output) serta target kinerja capaian
program/kegiatan maupun realisasi, pada Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta melaksanakan 6 ( enam ) program dan 105
kegiatan dan kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan.
Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2019 semua program
mencapai target dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai daerah
baru berpacu untuk menunjukkan kinerja yang baik. Capaian Program dan
Kegiatan pada Tahun 2019 rata-rata mencapai 92% .
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo dilaksanakan setelah
selesai tahun anggaran sebelumnya, hasil tersebut digunakan sebagai bahan
untuk penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2020.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019,
pelaksanaan Kinerja Diskominfo Kabupaten Purwakarta ditunjang dengan
Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan
Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja
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Langsung Urusan Wajib dan Pilihan. Untuk capaian kinerja keuangan
Diskominfo tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo
Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergitas antara
perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang masih mampu
diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Diskominfo
terhadap para pegawai yang ada di Diskominfo Kabupaten Purwakarta.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo
Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :
1.
Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang
statistik;
2.
Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang
statistik;
3.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan
bidang statistik;
4.
Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
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5.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas, Diskominfo
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1.
Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2.
Menetapkan program dan kegiatan Dinas;
3.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi
kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
4.
Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi di lingkup Dinas
5.
Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhan Dinas;
6.
Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
7.
Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
8.
Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
9.
Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
10. Melaksanakan pengusulan/ penunjukkan Bendahara dan Pembantu
Bendahara;
11. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada
Bendahara;
12. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas
kepada Kepala Dinas;
13. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
14. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
15. Mengelola retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
16. Menyusun rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan
Dinas;
17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan
kepada Atasan;
18. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam
memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai
ketentuan yang berlaku;
20. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Keamanan jaringan
teknologi Informasi;
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Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Keamanan jaringan
teknologi Informasi;
Melaksanakan layanan dan pemeliharaan keamanan jaringan teknologi
informasi di lingkup Pemerintah Kabupaen Purwakarta;
Menangani permasalahan keamanan teknlogi jaringan informasi;
Melaksanakan pendampingan penyusunan dan pengembangan keamanan
jaringan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;
Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan keamanan jaringan
teknologi informasi di lingkup Pemerintah kabupaten Purwakarta;
Melaksanakan tindak lanjut laporan Hasil monitoring dan evaluasi
keamanan jaringan teknologi informasi;
Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai
keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah;
Melaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
Melaksanakan koordinasi keamanan jaringan teknologi informasi dengan
instansi terkait;
Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi dan Audit Teknologi
Informatika;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan audit
teknologi informatika;
Melaksanakan pelayanan informasi standarisasi teknologi informatika
bagi perangkat daerah dan publik;
Melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup
teknologi informatika;
Melaksanakan koordinasi dan inventarisasi pelaksanaan sertifikasi,
akreditasi, audit, registrasi produk dan jasa teknologi informatika;
Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan
galian untuk keperluan pengelaran kabel telekomunikasi
lintas
Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;
Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan
penyelenggaraan operator;
Melaksanakan pengelolaan data pengunaan spectrum frekuensi radio;
Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan
standar pelayanan teknologi informatika;
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Melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan terhadap pelangggaran ijin
jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/ gedung,
telekomunikasi khusus dan penggunaan spectrum frekuensi radio;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan
frekuensi radio;
Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan
badan hukum di daerah;
Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Standarisasi dan
Audit Teknologi Infromatika;
Melaksanakan program kerja Seksi dan Audit Teknologi Informatika;
Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, analisis pengembangan
infrastruktur teknologi informatika;
Melaksanakan pembangunan infrastruktur informatika di pemerintah
kabupaten purwakarta;
Melaksanakan fasilitasi layanan intranet dan internet sehat untuk opd
serta masyarakat;
Melaksanakan standar operasional prosedur teknologi informatika
berkaitan dengan pengelolaan ruangan server, manajemen server dan
perangkat infrastruktur informatika lainnya;
Melaksanakan pemeliharaan infrasturktur informatika;
Melaksanakan pengendalaian infrastruktur informatika berkaitan dengan
jaringan selular dan infratruktur informatika lainnya berdasarakan
standarisasi yang berlaku;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainya berkaitan dengan
infrastruktur informatika;
Menyusun rencana dan program kerja seksi Aplikasi Informatika;
Menyiapakan bahan penyusunan kebijakan teknis aplikasi informatika;
Membangun sistem informasi pemerintah untuk pelayanan masyarakat;
Mengembangkan aplikasi pemerintah yang sudah dibuat dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan aplikasi;
Mengevaluasi infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi
berdasarkan standarisasi yang ada dari unsur keusangan dan kerentanan
celah kerusakan;
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67.
68.
69.
70.
71.
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Melaksanakan kebijakan telematika dan infromatika di Bidang egovernment, e-business, perangkat lunak dan konten;
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan evaluasi
aplikasi telematika;
Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang
infrastuktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layananan public
dan kepemerintahan;
Melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga
pemerintah dan/atau lembaga swasta;
Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi pemerintah
daerah;
Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
integrasi aplikasi dalam rangka optimalisasi dan keteraturan Aplikasi
pemerintah;
Menyiapkan rumusan integrasi aplikasi dari infrastruktur sistem
informasi pemerintah yang ada berdasarkan standarisasi yang berlaku;
Melaksanakan pengintegrasian beberapa aplikasi pemerintah sebagai
bahan intelejen bisnis bagi masyarakat dan juga pengguna lainnya;
Mengevaluasi integrasi aplikasi;
Memberikan bimbingan dan informasi berkaitan dengan integrasi aplikasi
pemerintah;
Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang
analisa dan evaluasi system informatika daerah;
Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang analisa dan evaluasi system informasi daerah;
Melaksanakan verifikasi informasi berkiatan dengan konten berita dalam
sistem informasi pemerintah;
Mengelola sistem informasi resmi pemerintah daerah;
Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang dibuat oleh
pemerintah;
Menganalisa efektivitas penggunaan sistem informasi dan menyiapkan
rumusan sisem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah;
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi;
Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau
pimpinan daerah;
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Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai
bahan publikasi pemerintah daerah;
Menyusun system dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk
file aneka media;
Melaksanakan penyajian serta data dan informasi hasil kegiatan
pemerintah daerah;
Melaksanakan pengelolaan dan infromasi kegiatan pimpinan daerah;
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan
pemberitaan;
Melaksanakan koordinasi dan fasilitas kegiatan peliputan dan
pemberitaan;
Menghimpun bentuk kegiatan/acara pemerintahan daerah dan/atau
pimpinan daerah yang akan diliput;
Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau
pimpinan daerah;
Menyiapkan peliputan bahan pemberitaan, penerbitan dan reproduksi;
Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan, penerbitan da
reproduksi;
Melaksanakan pengendalian terhadap pemberitaan pemerintahan daerah;
Menyiapkan bahan pemberitaan melalui media cetak maupun media
elektronik;
Melaksanakan publikasi kegiatan pemerintahan daerah;
Melakasankan komunikasi kebijakan daerah kepada masyarakat;
Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
Menghimpun dan mengolah data dan informasi serta opini masyarakat
sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah;
Menyusun bahan press release dan counter release berdasarkan data data
dan informasi serta opini masyarakat sebagai bahan masukan bagi
pimpinan daerah;
Menyelenggarakan dialog dengan tokoh masyarakat, pimpina/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakat dalam rangka meningkatkan peran
kehumasan;
Melaksanakan koordinasi dengan kalangan pers dan media massa dalam
rangka pemberitaan mengenai kebijakan daerah dan kegiatan pemerintah
daerah;
Melaksanakan pendistrubusian bahan-bahan penerbitan;
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Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan
informasi dan pengaduan masyarakat;
Melaksanakan koordinasi pelayanan informasi dan pengaduan
masyarakat;
Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;
Melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi;
Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk
diteruskan kepada Perangkat Daerah terkait;
Melaksanakan fasilitasi, pengelolaan dan pelayanan informasi selaku
Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku;
Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis system informasi
pengaduan masyarakat;
Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan
teknis system informasi pengaduan masyarakat;
Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi terkait
dalam penyebaran informasi public;
Melaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP) berkaitan dengan pelayanan informasi;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
Menyusuan rencana dan proram kerja Seksi Persandian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Seksi
Persandian;
Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan sandi;
Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan persandian;
Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang
diterima ataupun yang dikirimm dari pusat atau kabupaten/Kota;
Menyusun dan menyimpan data peronil, materiil serta inventarisasi data
lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi
personil dan materiil sandi;
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112. Memeliharan, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi
serta megembangkan system dan alat-alat sandi;
113. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau
mesin sandi;
114. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim
melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada
petugas sandi;
115. Memberikan saran dan pertimbangan teknis ursan Persandian kepada
Atasan;
116. Melaksanakan koordinasi denan instansi pemerintah/OPD lain dalam
memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
117. Melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau
pimpinan daerah;
118. Menyusun rencana dan program kerja seksi Statistik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
119. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman
operasional pengelolaan data dan statistis daerah;
120. Menghimpun dan mengelola data dan statistic daerah;
121. Menginventarisir data dan statistic;
122. Menyusun bahan program dan kegiatan di seksi statistic;
123. Melaksanakan pemberian pelayanan data dan statistic dan persandian;
124. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan data dan stastik
kepada atasan.
Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan
faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan
terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan
Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal
akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan
kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun
eksternal organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman/tantangan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan
diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap
perkembangan keadaan.
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1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan
(scaning) lingkungan internal Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) yang memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan
organisasi sebagai berikut :
➢ Kekuatan (Strenght)
1) Adanya regulasi yang mengatur tentang implementasi e-Government.
2) Adanya komitmen pimpinan dalam penerapan e-Government.
3) Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
4) Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
5) Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
➢ Kelemahan (Weakness)
1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi IT.
2) Belum terintegrasinya sistem aplikasi layanan antar OPD.
3) Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna
jasa publik.
4) Daya dukung sarana dan prasarana TIK yang belum memadai.
5) Terbatasnya eksistensi kelompok informasi masyarakat.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan
(scaning) terhadap lingkungan eksternal organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :
➢ Peluang (Opportunities)
1) Era Globalisasi menuntut pemanfaatan Teknologi dan Informasi
(TIK) untuk meningkatkan daya saing daerah.
2) Adanya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana salah satunya
Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik.
3) Banyaknya lembaga maupun institusi pemerintah yang bergerak dan
menggunakan TIK.
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4) Semakin banyaknya masyarakat yang melek IT serta aktivitas
ekonomi global dengan pemanfaatan teknologi informasi.
➢ Ancaman (Threats)
1) Semakin tingginya tuntunan masyarakat terhadap layanan informasi
publik yang cepat, akurat dan mudah diakses.
2) Perkembangan bidang Komunikasi dan Informatika ke depan yang
pesat dan kompleks membutuhkan suatu regulasi yang dapat
memfasilitasi dan mensinergikan berbagai kebutuhan di bidang
komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya Ego Sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
terutama dalam berbagi data dan informasi sehingga belum
optimalnya integrasi data dan informasi.
4) Penerapan
e-Government
menuntut
pengelolaan
website
Pemerintah Daerah secara terintegrasi.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila
ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka
mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat
berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah
diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2019 dan Rencana Strategis Diskominfo, agar terwujud konsistensi dokumen
perencanaan mulai dari RPJP sampai dengan Renja yang dilaksanakan masingmasing SKPD.
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.
Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 telah dirumuskan dan
merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan sebagai penjabaran lebih lanjut
dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini merupakan
rencana tahunan agar program/ kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terfokus
dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada
tahun 2019. Adapun program dan kegiatan tahun 2019 serta usulan program
dan kegiatan berdasarkan urusan dalam Rencana Kerja Diskominfo Tahun
2021.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
(ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.
Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan
memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD
dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme
perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Renstra Perangkat Daerah, Untuk Perangkat Daerah Visi dan Misi
berpedoman kepada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2018 maka untuk Visi Misinya adalah Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang ada di Kabupaten
Purwakarta dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah
terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga
sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa
mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023
adalah sebagai berikut : " MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskanlah Misi Kabupaten Purwakarta.
Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir
mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan
batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan
untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Misi
Kabupaten Purwakarta adalah diwujudkan sebagai berikut :
Misi
Pertama

: Meningkatkan Kualitas
Kesejahteraan Sosial.

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Pengertian dari misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya
dan masyarakat Purwakara seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik
sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan,
menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin
dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika
maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan.
Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya,
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bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki
kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis dan memiliki kesadaran
berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan
Istimewa. Selain itu pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek
jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.
Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya.
Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan
keberhasilan membangunan manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang
tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan,
keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan diatas dasar etika moral dan
akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada
kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia
sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut
terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian
yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam
sikap mental, daya pikir maupun daya cipta, serta sehat jasmani dan rohani.
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan
pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan
menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal,
serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang
akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah
Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan
pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial
merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan
pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkukuh kesetiakawanan
sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya
kemiskinan baru yang mungkin timbul.
Misi Kedua

: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan
bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku
utama pembangunan, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan
masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi,
dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan
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pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan
nasional. Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan
secara terpadu dan efesien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan
pembangunan serta kemampuan keuangan daearah. Kemampuan aparatur
pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan
mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.
Misi Ketiga

: Mewujudkan
Pembangunan
Infrastruktur
dan
Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang
Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkonektifitas antara
infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan
wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan perumahan pemukiman,
kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran
perumahn desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan
permukiman, dam penyediaan dan pengolahan air bersih secara merata di
perkotaan dan perdesaan.
Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang
berhubungan dengan wisata, pengusahaa, objek dan daya tarik wisata, serta
usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya
merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya
tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang
indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta
peninggalan sejarah dan purbakala.
Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan
dengan pengembangan usaha jasa dan sarana parawisata, seperti biro
perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transfortasi
wisata, akan berfungsi disamping meningkatkan daya tarik bagi
berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan
daya tarik wisata baru.
Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan
tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan
memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara
terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang
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keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi,
telekomunikasi, listrik, air bersih dan industri cenderamata, serta melibatkan
koperasi, swasta dan masyarakat luas. Selain itu sumber daya manusia yang
merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting
untuk ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya.
Pembangunan
kepariwisataan
yang
dilaksanakan
melalui
pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda untuk
mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan jati diri dan
kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna
mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan
lingkup wiayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di
dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek
pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat
kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor industri, pertanian, kehutanan,
pertambangan, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha
dan pembangunan daerah.
Misi
: Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.
Keempat
Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan rakyat berbasis
perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta,
pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Sesuai
dengan amanat Undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku
utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan
seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan
diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan
penyerasian laju pertumbunhan antara daerah perkotaan dan daerah
perdesaan.
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional,
perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang
saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlibat dalam
penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku,
serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan
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kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang menguntungkan ini
merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup
wilayah Kabupaten Purwakarta.
Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap
pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan
ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan
pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan
karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam
pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan
keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan
diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.
Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
mengacu pada Misi Kedua yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Bersih dan Profesional”. Adapun tujuan dan sasaran Strategi RPJM
yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari
table berikut ini :
▪ Misi 2
▪ Tujuan 1

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
profesional
: Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal

Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran

Strategi

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran

Arah
Kebijakan
Program

Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran yang ideal

Indikator
Program

- Persenatase Pegawai yang memiliki keseuaian kompetensi
-Tingkat Pemenuhan Kebuthan Rumah tangga sarana dan
prasarana kantor
-Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
-Persentase Unit Kerja yang mendapat pelayanan administrasi
Perkantoran
-Persentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan

Dukungan Managemen Perkantoran
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keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan
-Persentase ketersediaan data kinerja OPD
▪ Tujuan 2

: Meningkatkan pengelolaan sistem komunikasi informasi
publik yang efektif

Sasaran
▪ Tujuan 3

Meningkatnya pengelolaan system komunikasi informasi public
yang efektif
:

Meningkatkan kualitas pelayanan public

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Strategis

Meningkatkan sarana system komunikasi yang baik

Arah
Kebijakan

Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi yang baik dan
merata

Program

Pengembangan informasi dan Komunikasi Publik

Indikator
Program

-Persentase media informasi yang dimanfaatkan
- Persentase Publikasi program pembangunan daerah
-Persentase kegitan pemelrintahan daerah yang didokumentasikan
- Persentase layanan informasi dan pengaduan mayarakat yang
tertangani
- Nilai indeks kepuasan maysarakat (IKM) terhadap layanan
informasi dan komunikasi publik

▪ Tujuan 4
Sasaran
▪ Tujuan 5

:

Memenuhi Kebututuan
Purwakarta

Infrastruktur

di

Kabupaten

Terpenuhinya layanan infrastruktur untuk Kabupaten Purwakarta
: Meningkatkan system keamanan komunikasi dan informatika

Sasaran

Meningkatnya keamanan system komunikasi dan informatika
layanan public

Strategis

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mewujudkan kota cerdas

Arah
Kebijakan

-Mengembangakan penggunaan aplikasi system pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan public
-Meningkatkan

pelayanan

informasi

pembangunan
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akurat,cepat dan mudah diakses
Program

Pengembangan Teknologi Informatika

Indikator
Program

-Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika
-Persentase ketersediaan dokumen master plandan infrastruktur
smart city
-Tingkat standarisasi infrastruktur informatikadi instansi
pemerintah dan ruang public
-Tingkat kemanan jaringan teknologi informatika

▪ Tujuan 6
Sasaran
▪ Tujuan 7

: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aplikasi Informasi
Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas informatika
: Meningkatkan kapasitas integrasi aplikasi pemerintah

Sasaran

Meningkatnya kapasitas integrasi aplikasi pemerintah

Strategis

Meningkatkan sarana system komunikasi yang baik

Arah
Kebijakan

Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi yang baik dan
merata

Program

Pengembangan Aplikasi Informatika

Indikator
Program

-Persentase layanan aplikasi system pemerintahan berbasis
elektronik )SPBE) yang dikembangkan
-Persentase aplikasi SPBE yang sudah terintegrasi
-Persentase aplikasi SPBE yang dimanfaatkan masyarakat umum

▪ Tujuan 8

: Meningkatkan akurasi data statistik sektoral dan keamanan
sandi daerah

Sasaran

Meningkatnya akurasi data statistik sektoral dan keamanan sandi
daerah

Strategis

-Meningkatnya penyediaan pelayanan data/informasi sektoral
-Meningkatnya pengembangan kemanan persandian daerah

Arah
Kebijakan

-Penyediaan pelayanan data/informasi statsitik sektoral daerah
-Mengembangakan pengelolaan kemanan persandian daerah
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-Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statsistik
-Pengembangan Persandian Daerah

Indikator
Program

-Persentase ketersediaan data/informasi statsistik sektoral
-Persentase dokumen hasil pengelolaan dan analisa statsistik
sektoral dan spasial yang dihasilkan
-Tiangkat
informasi

kesiapan

penilaian/pengelolaan

risiko

kemanan

-Tingkat kesiapan penerapan standar persentase keamanan
informasi
-Tingkat kesiapan penanggulangan dab pemulihan insiden
kemanan informasi
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran
tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang
telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai
sasaran dan tujuan tertentu.
Rumusan rencana program dan kegiatan Diskominfo berdasarkan
urusan yang diusulkan Tahun 2021 adalah sebagai beiikut :
1. Program Dukungan Manajemen Pekantoran
2. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
4. Program Pengembangan Persandian Daerah
5. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
6. Program Pengembangan Teknologi Informatika
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta difokuskan pada upaya menunjang pelaksanaan tugas pembagunan
di bidang komunikasi dan informatika diarahkan kepada peningkatan kualitas
infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), sehingga tercipta aparatur yang
mampu menangani masalah-masalah komunikasi dan informatika secara
kompeten dan profesional, upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar
stakekholders, sehingga akan terwujud program yang bersinergi, upaya
peningkatan pelayanan publik yang berpengaruh terhadap pos-pos pendapatan
asli daerah (PAD) dan penguatan peran kelembagaan/instansi untuk
memperoleh dukungan anggaran agar program-program kerja dan kegiatan
dapat terealisasi.
Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta mengacu pada visi
Kabupetn Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta
yakni “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Pada Tahun 2021, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan 6
( enam ) program dengan 119 Kegiatan yang merupakan hasil dari penyusunan
renja tahun sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik
(Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta
yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023 melalui penetapan Visi
Pembangunan : ”Mewujudkan Purwakarta Istimewa” . Visi Pembangunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi
pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah
dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan
dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan
dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra.HJ. SITI IDA HAMIDAH, MM
NIP. 196806281993012007
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