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BAB IV 
P E N U T U P 

 
 
1.1 TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN 

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim telah berhasil 

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam 

pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim 

Tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. 

Jatim Tahun 2009-2014 yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim. 

Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas 

kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif 

yang lebih luas, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media 

pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 

kepada publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dengan 

kualitas pelaksanaan baik, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk 

mencapai prestasi yang lebih baik. 

 

1.2 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN  PENCAPAIAN KINERJA  

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagaimana berikut  : 

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan media 

luar ruang belum optimal. 

2. Belum semua pengaduan masyarakat yang diakomodasi dalam kegiatan 

“Ajang Wadul” dapat dijawab secara langsung dikarenakan volume kegiatan 

dan durasi jam tayang yang masih kurang.  

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan 

TIK/gagap teknologi; dan adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi 

dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, 

khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK); 



 

ran Kinerja Dinas Kominfo Prov. Jatim 

 

4. Masih banyak unit kerja di kabupaten/kota yang belum memiliki website. 

5. Belum optimalnya SKPD yang memanfaatkan fasilitas hosting dan 

colocation di Dinas Kominfo Prov. Jatim sebagai penyedia layanan hosting 

dan colocation.  

6. Masih banyak SKPD di kabupaten/kota yang belum membentuk PPID 

Pembantu. 

 

1.3 STRATEGI  PEMECAHAN MASALAH 

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu 

dikembangkan adalah : 

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan media elektronik 

(radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui 

kegiatan dialog interaktif dan penerbitan/media cetak (surat kabar harian, 

tabloid, majalah, leaflet, brosur dll) serta media luar ruang (baliho, spanduk 

dan lain-lain).  

2. Melakukan verifikasi, validasi data pengaduan, dan  memfasilitasi jawaban ke 

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal pengaduan 

masyarakat.  

3. Menyediakan layanan TIK dan pemberdayaan masyarakat tentang teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) guna meminimalisasi masyarakat gagap 

teknologi melalui telecenter, workshop TIK, sosialisasi TIK di kabupaten/kota 

di Jawa Timur. 

4. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan website terhadap SKPD di 

lingkungan Pemprov. Jatim dan update data/informasi pada website 

www.jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id. 

5. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan 

layanan publik, standardisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik serta menyiapkan rencana dasar hukum 

tentang pedoman penyelenggaraan teknologi informasi di lingkungan SKPD 

melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.  

6. PPID Provinsi Jawa Timur akan memberikan pembinaan dan bimbingan 

teknik bagi PPID SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penguatan 
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PPID dan peningkatan pelayanan informasi publik guna meminimalisir 

sengketa informasi. 

 

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI  

1. Saran : 

Dinas Kominfo Prov. Jatim sesuai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang Komunikasi dan Informatika.  

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan 

informatika yang mempunyai fungsi antara lain : Perumusan kebijakan teknis 

dibidang Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh 

masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib 

pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya 

manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui 

pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik secara optimal.  

 
2. Rekomendasi 

Agar peran Dinas Kominfo Prov. Jatim dapat optimal dalam fungsinya 

sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat 

konvensional/tradisional maupun secara on line dengan dukungan TIK, maka 

diperlukan rekomendasi antara lain :  

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan/jujugan bagi SKPD kabupaten/kota   

2. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, 

jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.  

3. Penyeragaman nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang 

menangani bidang Kominfo di kabupaten/kota masih berstatus bagian untuk 

memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan 

bidang Kominfo.  
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4. Mendorong SKPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun di kabupaten/kota 

dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan 

informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan 

informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan 

kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada periode 

mendatang.     

 
 

 


