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BAB  II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab VII, bahwa berdasarkan PERDA 

Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, Dinas Komunikasi 

dan Informatika diberi tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan 

informatika untuk membantu Gubernur  dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah Jawa Timur.  

 

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Timur  menyelenggarakan fungsi  : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Komunikasi dan Informatika; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2014 
2.1.1 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Agenda bidang komunikasi dan informatika sebagai bagaimana 

tertuang dalam RPJMD Provisi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah 

“mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan peningkatan 
pelayanan publik” dan “meningkatkan percepatan pemerataan 
dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, 
terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta 
pembangunan dan perbaikan infrastrukur, terutama pertanian dan 
pedesaan”.  Dengan sub agenda yang terkait langsung dengan Dinas 

Kominfo Prov. Jatim, antara lain :  
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 Sub Agenda Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan 

Peningkatan Pelayanan Publik. 

 Sub Agenda Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur. 

 

2.1.2 Rencana Strategis Tahun 2009 – 2014  
2.1.2.1 Rencana Strategis 

1. V i s i  
Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan 

Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Timur.    

Adapun Visi tersebut adalah : ”Terwujudnya Masyarakat 
Informasi Jawa Timur Yang Mandiri dan Beretika Melalui 
Komunikasi Dan Informatika” 

 
2. M i s i : 

Dalam mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Timur, maka disusunlah misi yang menjadi 

tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 

Timur. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi 

dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal 

keberadaan juga peran serta instansi pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu misi 

ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan 

potensi masyarakat dan kerjasama lembaga komunikasi dan 

informatika. 

2. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan 

aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan 

pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan 

pelayanan publik. 
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• Misi pertama ; meningkatkan kapasitas layanan informasi, 

memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama 

lembaga komunikasi dan informatika. Merupakan suatu 

harapan untuk dapat meningkatkan kecerdasan, 

memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat 

melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika. 

Dengan terlaksananya suatu kerjasama dan kemitraan 

media melalui berbagai jumlah media luar ruang, media 

elektronik dan cetak. Adanya penyelenggaraan 

pertunjukan rakyat, pemberdayaan badan koordinasi 

kehumasan, lembaga konsumen media, media tradisional, 

dan telecenter. 

 

•  Misi kedua; Mengembangkan infrastruktur TIK melalui 

pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, 

standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik. 

 

 

3. Tujuan  
1. Meningkatkan kecerdasan, pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan 

komunikasi dan informatika; 

2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan 

infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas 

masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan 

pelayanan publik; 
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Tabel 2.1  
Matrik Keterkaitan Hubungan antara Misi dan Tujuan  

 

Misi Tujuan 

Meningkatkan kapasitas layanan 
informasi, memberdayakan potensi 
masyarakat dan kerjasama 
lembaga komunikasi dan 
informatika.  

Meningkatkan kecerdasan, 
pemberdayaan dan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui penyelenggaraan 
komunikasi dan informatika; 

Mengembangkan infrastruktur TIK 
melalui pengembangan aplikasi, 
muatan layanan publik, 
standarisasi dan pemanfaatan 
jaringan TIK dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. 

Meningkatkan pengembangan 
dan pemanfaatan infrastruktur 
TIK dalam rangka memperluas 
aksesbilitas masyarakat 
memperoleh informasi dan 
peningkatan pelayanan publik; 

 
4. Sasaran  

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2009 – 2014, 

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu  : 

 

Tujuan-1: Meningkatkan kecerdasan, pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan 

komunikasi dan informatika. Sasarannya adalah 

Meningkatnya pelayanan informasi dan pemberdayaan 

masyarakat 

 

Tujuan-2 : Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan 

infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas 

masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan 

pelayanan publik. Sasarannya adalah meningkatnya 

pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan 

meningkatnya keterbukaan informasi publik pada badan 

publik. 
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5. Indikator Kinerja Utama 
Dinas Kominfo Prov. Jatim telah menetapkan Indikator 

Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam 

mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator 

Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra 

Tahun 2009-2014. Adapun Indikator kinerja utama Dinas 

Kominfo Prov. Jatim yang menjadi acuan untuk periode 

waktu tahun 2009-2014, sebagai berikut : 
 
 
 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim 
 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

1. Meningkatkan 

kecerdasan, 

pemberdayaan dan 

kesejahteraan 

masyarakat melalui 

penyelenggaraan 

komunikasi dan 

informatika; 

Meningkatnya pelayanan 

informasi dan pemberdayaan 

masyarakat 

1. IKM Pengguna Informasi 

2. Persentase penurunan 

pengaduan 

2. Meningkatkan 

pengembangan dan 

pemanfaatan infrastruktur 

TIK dalam rangka 

memperluas aksesbilitas 

masyarakat memperoleh 

informasi dan 

peningkatan pelayanan 

publik; 

Meningkatnya 

pengembangan dan 

pemanfaatan infrastruktur TIK 

 

1. Persentase pemanfaatan 

hosting dan collocation 

Meningkatnya keterbukaan 

informasi publik pada badan 

publik. 

2. Persentase unit kerja 

pemprov. Jatim dan 

kabupaten/kota telah 

membentuk PPID 
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6. Kebijakan dan Strategi Pencapaian  
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan 

sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan 

ataupun melaksanakan program/kegiatan guna kelancaran 

dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta 

visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan 

serta arah kebijakan umum. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Jawa Timur tahun 2009 – 2014 telah menetapkan 

arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang 

komunikasi dan informatika, dengan arah kebijakan/strategi 

yaitu : 

Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai 

reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, 

sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol 

masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih 

jelas tolak ukurnya.  

 

7. Program Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur  
Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

serta indikator kinerja utama, Dinas Kominfo Prov. Jatim 

diimplementasikan melalui 9 program yang didukung 29 

kegiatan : 

 

Program prioritas :  
1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat Jawa Timur. 
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2) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi 

dan Teknologi Informasi Komunikasi. 

Program ini bertujuan untuk mendorong seluruh SKPD 

Pemerintah Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota dalam 

ketersediaan website untuk memberikan informasi 

pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.  

 

3) Program Pengembangan, Pemerataan dan 

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan 

Telematika.  

Program ini bertujuan membangun infrastruktur di 

daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

melalui TIK untuk mewujudkan pelayanan publik. 

 

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Program ini bertujuan untuk diseminasi informasi dalam 

rangka memberikan layanan informasi dan pengaduan 

masyarakat melalui kegiatan dialog interaktif “Ajang 

Wadul” di TVRI terkait pemerintahan dan 

pembangunan di Jawa Timur. 

 

Program penunjang :  
5) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi  

Perkantoran.  

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan 

administrasi kantor dalam mewujudkan tertib 

administrasi di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Jatim.  

 

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan 

dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Dinas 

Kominfo Prov. Jatim. 
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7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.  

Program ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan 

etos kerja Dinas Kominfo Prov. Jatim.  

 

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur.  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan, keahlian, dan kompetensi di lingkungan 

Dinas Kominfo Prov. Jatim. 

 

9) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pemerintah Daerah.  

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

kelembagaan di bidang teknologi informasi berbasis 

serat optic (fiber optic). 

 

2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2014 
 
Sasaran 1, dari Tujuan 1 : 
Meningkatnya pelayanan informasi dan pemberdayaan 
masyarakat 
 

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2014 terkait 

sasaran satu dari tujuan satu adalah IKM Pengguna Informasi, nilai 

yang ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 63.90 dan persentase 

penurunan pengaduan masyarakat sebagai pelaksanaan diseminasi 

informasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95%.  
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Sasaran 2, dari Tujuan 2 : 
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK. 
 

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2014 terkait 

sasaran dua dari tujuan dua adalah persentase pemanfaatan hosting 

dan collocation ditargetkan sebesar 35%. 

 

Sasaran 3, dari Tujuan 2 : 
Meningkatnya keterbukaan informasi publik pada badan publik. 
 

Adapun target kinerja yang hendak dicapai tahun 2014 terkait 

sasaran tiga dari tujuan tiga adalah persentase unit kerja pemprov. 

Jatim dan kabupaten/kota telah membentuk PPID ditargetkan sebesar 

100%.  

 

 

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014 
Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang 

menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan 

tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini 

menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap 

indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, 

dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi 

yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.  

Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. 
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LAMPIRAN 
PENETAPAN KINERJA 2014 

 
 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR 
 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 
KINERJA UTAMA 

 
TARGET 

2014 

1. Meningkatnya pelayanan informasi 

dan pemberdayaan masyarakat 

1. IKM Pengguna Informasi 63.90 

2. Persentase penurunan 

pengaduan 

95% 

2. Meningkatnya pengembangan dan 

pemanfaatan infrastruktur TIK 

1. Persentase pemanfaatan 

hosting dan collocation 

35% 

3. Meningkatnya keterbukaan 

informasi publik pada badan publik. 

2. Persentase unit kerja 

pemprov. Jatim dan 

kabupaten/kota telah 

membentuk PPID 

100% 
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