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IKHTISA R  EKSEKUTIF 
 
 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki peran 
strategis dalam menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat di Jawa Timur.  

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) memiliki 
3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 
Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit 
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam mencapai 
target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2014 
melakukan langkah-langkah antara lain : 
1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media 

luar ruang. 
2. Optimalisasi pemanfaatan Data Center bagi seluruh SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur. 
3. Penguatan PPID SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur melalui 

pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pelayanan 
informasi publik guna meminimalisasi sengketa informasi. 

 
4 (empat) Indikator Kinerja Utama  juga didukung oleh kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 
dengan membangun Telecenter guna mendekatkan dan memberdayakan 
masyarakat dalam pemanfaatan telecenter serta pemberdayaan Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM) 38 kabupaten/kota di Jawa Timur  yang merupakan 
wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen 
penyebarluasan informasi dan sebagai publik relation diwilayahnya.  

Dinas Kominfo Prov. Jatim telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis 
yang akan dicapai dalam tahun 2014. Ketiga sasaran strategis tersebut 
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 indikator kinerja dan 4 target 
kinerja. 

• Secara umum capaian target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian salah satu indikator 
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kinerja yang capaiannya kurang maksimal sesuai target, terutama pada 
sasaran kedua yakni SKPD Provinsi Jatim dan kabupaten/kota yang belum 
memanfaatkan secara optimal terkait dengan hosting dan collocation yang 
disediakan Dinas Kominfo tanpa dipungut biaya/gratis dan terjamin secara 
security. 

• Sasaran strategis belum optimal secara keseluruhan sesuai dengan nilai 
capaian yang diharapkan, oleh karena itu perlu diadakan evaluasi terhadap 
program dan kegiatan sehingga tujuan dan sasarannya lebih fokus dan tepat 
sasaran. 

 
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut 
adalah sebagai berikut : 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya pelayanan informasi dan pemberdayaan masyarakat 

Indikator Kinerja Utama Target 
Th 2014 

Realisasi Capaian 
Th 2014 

(%) 
Th

2012
Th

2013
Th 

2014 
IKM Pengguna Informasi 63.90 63,90 65,68 76.33 119,45% 

Persentase penurunan 
pengaduan 95% 90,45 % 136,38% 97.06% 99,25% 

 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK  

 
Indikator Kinerja Utama 

 
Target 

Th 2014 

Realisasi Capaian 
Th 2014 

(%) 
Th

2012
Th

2013
Th 

2014 
Persentase pemanfaatan 
hosting dan collocation 

35% 8,13% 9,33% 16.22% 46,34% 

 

Sasaran Strategis 3 

Meningkatnya keterbukaan informasi publik pada badan publik 

 
Indikator Kinerja Utama 

 
Target 

Th 2014 

Realisasi Capaian 
Th 2014 

(%) 
Th

2012
Th

2013
Th 

2014 
Persentase unit kerja pemprov. 
Jatim dan kabupaten/kota 
telah membentuk PPID 

100% 86% 90% 100% 100% 

 


