
 

 

 

 

KABUPATEN  PASER 

 

 

 

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 ( IKI )  
DINAS  KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH  KABUPATEN  PASER 

DINAS  KOMUNIKASI, INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN 

Jl. Kesumabangsa Komplek Perkantoran Gedung D Lantai 2/3 Kapling 2 

Tana Paser Email – kominfo@paserkab.go.id  Kode Pos 76211 
 

 

 

 

mailto:kominfo@paserkab.go.id


INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian 

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi 

,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas 

perbantuan...  

3. Fungsi : a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang 

komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  sesuai dengan rencana 

strategis pemerintah daerah 

   b. Penetapan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian; 

   c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian  yang meliputi komunikasi dan informasi public, aplikasi 

informatika, teknologi dan komunikasi  serta  statistik dan persandian  sesuai 

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; dan 

   e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan  

 
 

 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatkan jangkauan 
jaringan komunikasi 

Jml  jaringan 
komunikasi/pengembangan 
tower bersama yang 
memiliki izin operasional 

Cukup Jelas Renstra 

Persentase desa blank 
spot 

∑  Jml desa blankspot 
                                                             x 100 % 

                  ∑  desa yang ada 
 

 

Meningkatnya jangkauan 
jaringan internet 

Persentase desa dan pusat 
kegiatan  yang bisa 
mengakses internet  

∑  Jml desa yg bisa internet 
                                                              x 100 % 

                    ∑  Seluruh desa 

 

Persentase instansi 
pemerintah yang bisa 
mengakses internet  

∑  Jml Instansi pemerintah bisa internet 
                                                              x 100 % 

                 ∑  seluruh instansi pemerintah 

 

Meningkatnya 
pengamanan informasi 
dilingkungan instansi 
pemerintah dan publik 

Persentase pengamanan 
data dan informasi daerah 

 
∑  Jml data/informasi yang diamankan 

                                                              x 100 % 
     ∑  data /Informasi 

 



 

 

Meningkatnya 
pemanfaatan pelayanan 
public berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi 

Persentase system e-
Government yang 
terbangun 

∑  Web aplikasi/Subdomain yang terintegrasi 
                                                              x 100 % 

              ∑  Aplikasi yang ada 

 

 Website milik pemerintah 
yang memuat informasi 
pembangunan 

Cukup jelas ( jumlah Website)  

Meningkatnya akses 
terhadap informasi publik 

Persentase SKPD yang 
membentuk dan 
menjalankan PPID 
Pembantu 

       ∑  SKPD yang membentuk PPID  
                                                              x 100 % 

                                      ∑  SKPD yang ada 

 

 Publikasi informasi daerah 
dimedia massa cetak dan 
online ( jml media) 

 
Cukup jelas ( jml media massa cetak dan online ) 

 



Lampiran : 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 

 
1. Jabatan : Sekretaris Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian 

2. Tugas : Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program, 

Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, serta memberikan 

pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas 

3. Fungsi : a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas 

   b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indicator kinerja untuk 

setiap program 

   c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas 
   d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan 
   e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan kegiatan 

dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
   f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi 

kepegawaian dan kediklatan 
   g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan dokumentasi 
   h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi 

secretariat 

 

 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tersedianya pelayanan 
administrasi perkantoran 

12 bulan DPA 

Meningkatnya Kapasitas 
sumberdaya Aparatur 
yang Profesional 

Persentase sumberdaya 
aparatur yang terbina 
dengan baik  

∑  aparatur yg mengikuti bimtek/Diklat 
                                                              x 100 % 
                       ∑  aparatur 

Subbag 
Kepeg/ 
Umum 

Terselesaikannya 
dokumen 
perencanaan,pelaporan 
kegiata dan keuangan 
tepat waktu 

Persentase perencanaan, 
penganggaran kinerja dan 
keuangan  tepat waktu 

 
∑  dokumen terselesaikan tepat waktu 
                                                              x 100 % 
                       ∑  dokumen 

Subbag 
Perc.Prog 

Meningkatnya tatakelola 
organisasi yang akuntabel 
dan Profesional 

Persentase sarana dan 
prasarana aparatur dalam 
kondisi baik 

∑  Sarpras dengan kondisi baik  
                                                              x 100 % 
                       ∑  sapras yg ada 

Subbag 
Kepeg/ 
Umum 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasubbag Perencanaan Program 

2. Tugas : Subbagian Perencanaan Program  mempunyai tugas untuk melaksanakan 

penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik 

dan Persandian   

3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sesuai dengan 

rencana strategis pemerintah daerah 

   b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas; 

   c. Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program 

kegiatan; 

   d. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan 
pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik ( bulan, triwulan, 
semesteran dan tahunan ) 

   e. Pelaksaanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 
rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

   f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan 

publikasi ; dan 

   g. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Subbag 
Perencanaan Program 

 

 

 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya konsistensi 
antara dokumen 
perencanaan dengan 
penganggaran 

Persentase kesesuaian 
perencanaan dengan 
penganggaran 

∑  Anggaran yang disediakan dalam DPA  
                                                              x 100 % 

                           ∑  Anggaran yg diusulkan melalui Renja 

RKA dan 
DPA 

Terselesaikannya 
dokumen perencanaan, 
pelaporan kegiata dan 
tepat waktu 

Persentase penyelesaian 
dokumen perencanaan 
dan pelaporan tepat waktu 

 
∑  dokumen terselesaikan tepat waktu 
                                                              x 100 % 
                       ∑  dokumen 

Subbag 
Perc.Prog 

Tersedianya data dan 
informasi yang akurat 
sebagai bahan 
perencanan yang 
berkualitas  

Persentase data  tersedia  
yang diperlukan untuk 
penyusunan perencanaan 

∑  data yang tersedia 
                                                              x 100 % 

         ∑  data yang dibutuhkan 

Bidang 2 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum 

2. Tugas : Sub.bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan 

rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian  

3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan 

pemeliharaan barang milik daerah pada dinas; 

   b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan,penyaluran, dan 

pemanfaatan ,penatausahaan (Pembukuan,inventarisasi dan pelaporan ), 

pengamanaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan dinas; 

   c. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) ,pengusulan formasi jabatan fungsional 

angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan 

evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi 

PNSD di lingkungan dinas; 

   d. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian usulan 

pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin , 

serta peningkatan kesejahteraan PNS di Lingkungan dinas;    

   e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif ; 

   F 
 
g. 

Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja 

dilingkungan dinas; 

Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian 

dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan dinas; dan 

   h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian 

Kepegawaian dan Umum  

 
     

 

 

 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 
 

Tersedianya pelayanan 
administrasi perkantoran 

12 bulan DPA 

Meningkatnya Kapasitas 
sumberdaya Aparatur 
yang Profesional 

Persentase sumberdaya 
aparatur yang terbina 
dengan baik  

∑  aparatur yg mengikuti bimtek/Diklat 
                                                              x 100 % 
                       ∑  aparatur 

Subbag 
Kepeg/ 
Umum 

Terpenuhinya kebutuhan 
dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana kantor   

Persentase sarana dan 
prasarana yang berfungsi 
dg baik 

∑  Sarana dan Prasarana yang ada 
                                                              x 100 % 

         ∑  sarana prasarana yang berfungsi 

Simda 
barang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
 1. Jabatan : Kasubbag Keuangan 

2. Tugas : Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan dinas 

.3.. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja 

langsung dan tidak langsung , termasuk perubahannya; 

   b. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen 

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) ; 

   c. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);  

   d. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah pembayaran langsung (SPP-

LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), Surat Perintah 

pembayaran ganti uang (SPP-GU), dan surat perintah pembayaran tambah 

uang (SPP-TU); 

   e. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP); 

   f. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas 

persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran ; 

   g. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan; 
   h. Pelaksanaan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan dinas; 

   i Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit 

pelaksana teknis dilingkungan dinas; dan 

   j Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian 

keuangan. 

 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja dan 
keuangan daerah 

Persentase dokumen 
pertanggungjawaban 
keuangan yang terkelola 
dg baik 
 

 
∑  Dokumen lap. Pertanggungjawaban   
                                                              x 100 % 

∑  SPM 

 
SPJ 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
keuangan 

Persentase pelayanan 
administrasi keuangan 
yang profesional 

 
∑  Aparatur yang merasa puas 

                                                              x 100 % 
                       ∑  Aparatur  
 

SPJ/SPM 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan  Komunikasi Publik 

2. Tugas : Melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan 

program dibidang media publik, kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi , serta 

pengelolaan dan pelayanan informasi.. .  

3. Fungsi : a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dimedia 

publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi serta pelayanan informasi 

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah 

   b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik, 

kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan  dan pelayanan 

informasi sesuai  dengan norma, standar, prosedur dan kriterian yang 

ditetapkan pemerintah; 

   c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai 

media informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat; 

   d. Pelaksanaan penyebarluasan  informasi publik melalui media komunikasi publik 

dan media lainnya 

   e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi , advis teknis penyelenggra komunikasi dan 

informasi publik 

   f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun 

nasional; 

   g. Pennyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; 

   h. Pelaksanaan  penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat 

secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat dan media lainnya; 

   i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta 

pengkoordinasian dengan instransi pemerintah , swasta, perugruan 

tinggi,lembaga dan komunitas masyarakat; 

   j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang 

Komunikasi dan Informasi Publik 

   k. Pelaksanaan monitoring , evaluasi  dan pelaporan program kegiatan Komunikasi 

dan Informasi Publik ; dan 

   l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya kemudahan 
masyaraka dalam 
mengakses informasi 
publik 

Jumlah surat kabar 
nasional/lokal yang 
beredar  

 
Cukup jelas 

Humas  

 Jumlah media massa yang 
memuat informasi 
pembangunan daerah  

 
Cukup jelas 

Ins 
Sektoral/ 

bidang 
 Jumlah website milik 

pemerintah daerah yang 
memuat informasi 
pembangunan daerah 

 
Cukup jelas 

DisKominfo 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kepala Seksi  Media Publik 

2. Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan urusan media publik  

3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan media publik sesuai dengan 

rencana strategis pemerintah daerah; 

   b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

media publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan Pemerintah 

   c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan media publik sesuai 

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah 

   d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan akses informasi melalui media centre   

   e. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan 

akses informasi; 

   f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat , pemerintah serta kelembagaan 

menggunakan multi media 

   g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan media publik ; 

dan . 

   h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi media publik 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya kemudahan 
masyaraka dalam 
mengakses informasi 
publik 

Jumlah surat kabar 
nasional/lokal yang 
beredar  

 
Cukup jelas 

Humas  

Meningkatnya akses 
terhadap informasi publik  

Persentase desa yang 
bias mengakses informasi 
pembangunan daerah 

∑  Jml desa yg bias mengakses inf  
                                                              x 100 % 

                    ∑  seluruh desa  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi 

2. Tugas : melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi.. 

3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Kemitraan dan Pemberdayaan 

Komunikasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

   b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Kemitraan dan 

Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. Pelaksanaan penyiapan penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga 

komunikasi pemerintah, asosiasi profesi komunikasi publik, dan lembaga 

pemantau media/ lembaga konsumen media; 

   e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi 

media dan lembaga komunikasi publik ; 

   f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan  

   g.. Pelaksanaan pengembangan sumbedaya komunikasi publik. 

   h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan dan 

pemberdayaan komunikasi ;dan 

   I Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Kemitraan 
dan Pemberdayaan Komunikasi 

 

 

 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya kemudahan 
masyaraka dalam 
mengakses informasi 
publik 

Jumlah surat kabar 
nasional/lokal yang 
beredar  

 
Cukup jelas 

 

Meningkatnya akses 
terhadap informasi publik  

Persentase desa yang 
bias mengakses informasi 
pembangunan daerah 

∑  Jml desa yg bias mengakses inf  
                                                              x 100 % 

                    ∑  seluruh desa  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Pengolahan dan Pelayanan Informasi 

2. Tugas : melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi.  

3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan 

informasi  sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

   b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

   d. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah; 

   e. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas 

perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi; 

   F Pengelolaan penyiaran informasi publik melalui radio dan televisi 

   g. Pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat. 

   h. Pelaksanaan pengkoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
standarisasi dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informas 

   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi; dan 

   k. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 
Pengolahan dan pelayanan informasi 

 

 
 
 

 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya akses 
terhadap informasi publik  

Persentase desa yang 
bias mengakses informasi 
pembangunan daerah 

∑  Jml desa yg bias mengakses inf  
                                                              x 100 % 

                    ∑  seluruh desa  

 

    



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika 

2. Tugas : Melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan 

program aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta 

administrasi dan pengembangan sumbedaya TIK..  

3. Fungsi : a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang 

aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta 

pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah 

daerah 

   b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan 

pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan 

sumberdaya TIK  sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

   c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan 

kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government  

serta pengembangan sumberdaya TIK; 

   d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan 

Aplikasi informatika 

   e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka  perencanaan 

teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika 

   f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi 

informatika; 

   g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan 

manajemen sistem aplikasi informatika 

   h. penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah; 

   i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain 

yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sum domain dilingkungan Pemerinta 

Daerah  ; 

   j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi 

informatika  dan 

   k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang 

Aplikasi Informatika 

 

 Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
Pemanfaatan pelayanan 
publik berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

Persentase sistem e-
Government yang 
terbangun 

Jumah Web aplikasi/subdomain yang 
terintegrasi dibagi dg jumlah aplikasi yang ada 

dikali seratus persen 

Bid. 
Aplikasi 
dan Bid. 

Teknologi 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website milik pemerintah 
daerah yang memuat 
informasi pembangunan 
daerah 
 

 
Cukup jelas  ( Jml Website ) 

 Persentase Aplikasi yang 
dimanfaatkan publik  

       ∑  aplikasi yang dimanfaatkan publik 
                                                              x 100 % 

   ∑  aplikasi yang ada 

Bid. 
Aplikasi 

Terlaksananya tatakelola 
nama domain dan sub 
domain Pemerintah Kab 

Jml domain dan sub 
domain yang dikelola 

 

Cukup jelas  
( Jumlah Domain dan Sub Domain ) 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Seksi  Aplikasi dan Pengembangan Informatika 

2. Tugas : Melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika;. 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan 

informatika sesuai dengan rencanaan strategis pemerintah daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan aplikasi dan pengembangan 

informatika sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah 

   d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas 

pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi; 

   e. pelaksanaan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kreteria dan 

bimbingan teknis serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi; 

   f. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan telematika dan usaha informatika di 

bidang aplikasi dan pengembangan informatika 

   g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan 

manajemen aplikasi informasi daerah 

   h. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, 

laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang 

bersifat terkini dan akurat pada seksi aplikasi dan pengembangan informatika 

   i. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan aplikasi dan 

pengembangan Informatika 

   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi dan 

pengembangan informatika  dan 

   k. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi Aplikasi dan 

Pengembangan Informatika 

 

 

 
 

 Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
Pemanfaatan pelayanan 
publik berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
 

Persentase Aplikasi yang 
dimanfaatkan publik 

∑  aplikasi yang dimanfaatkan publik 
                                                              x 100 % 

   ∑  aplikasi yang ada 

Bid. 
Aplikasi  



 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 

 
1. Jabatan : Kasi Pengelolaan e-government 

2. Tugas : Melaksanakan urusan pengolahan e-government 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan e-government  

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengelolaan e-government sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan e-

government sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah; 

   d. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penyusunan serta pengolah 

data di bidang pengelolaan e-government   

   e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas 

pengelolaan e-government  ; 

   f. pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan pengelolaan e-government  

sistem informasi ,perangkat lunak dan konten e- business 

   g.. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, 

laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat 

yang bersifat terkini dan akurat pada seksi pengelolaan e-government  . 

   h. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan e-

government   

   i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan 

e-government  dan 

   j. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 
pengelolaan e-government   

 
 

 Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
Pemanfaatan pelayanan 
publik berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
 

Persentase sistem e-
Government yang 
terbangun 

Jumah Web aplikasi/subdomain yang 
terintegrasi dibagi dg jumlah aplikasi yang ada 

dikali seratus persen 

Bid. 
Aplikasi 
dan Bid. 

Teknologi 

 Website milik pemerintah 
daerah yang memuat 
informasi pembangunan 
daerah 

 
Cukup jelas  ( Jumlah Website ) 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kasi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK 

2. Tugas : Melaksanakan urusan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK;   

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Administrasi dan 

Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah 

daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Administrasi dan 

Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dibidang TIK 

   e. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi 

penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan , pelayanan publik dan 

kegiatan pemerintahan; 

   f pelaksanaan layanan pengelolaan domain da sub domain pemerintah 

kabupaten 

   g. pelaksanaan tata kelola nama domain dan sub domain. 

   h. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi ,dan 
standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi 

   i. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK 

   k. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan 
standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan 
informasi 

 

 

 

 

 Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya kapasitas 
sumber daya Aparatur 
dibidang TIK 
 

Persentase Sumberdaya 
Aparatur yang dilatih / 
dibimtek TIK 

∑  aplikasi yang dimanfaatkan publik 
                                                              x 100 % 

   ∑  aplikasi yang ada 

Bid. 
Aplikasi 
dan Bid. 

Teknologi 
Terlaksananya tatakelola 
nama domain dan sub 
domain Pemerintah Kab 

 
Jml domain dan sub 
domain yang dikelola 

 

 
Cukup jelas  

( Jumlah Domain dan Sub Domain ) 

 



 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika 

2. Tugas : Melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan 

program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola 

integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan komunikasi 

dan informasi.. .  

3. Fungsi : a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program 

dibidang pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola 

dan integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan 

informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah 

   b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program infrastruktur 

komunikasi dan informatika,tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan 

informatikai serta Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi sesuai dengan 

norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan 

keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi, termasuk kerjasama 

pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplikasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan; 

   d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan 

infrastruktur dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika   

   e. pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi 

komunikasi, telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi 

termasuk keamanan infrastruktur dan jaringannya   

   f. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi; 

   g. pelaksanan pengkaijan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang 

teknologi komunikasi 

   h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi 

dan teknologi komunikasi; 

   i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi di bidang teknologi 

Komunikasi dan Informatika; 

   j. penyelenggaraan pengakajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan, integrasi, 

dan teknologi komunikasi 

   k. penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat 

   l. pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan releven bagi pengguna 

teknologi komunikasi 

   m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan 

teknologi informatika 



   n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program teknologi komunikasi; 

dan 

   o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi  dengan tugas dan fungsi Bidang 

Teknologi Komunikasi.dan Informatika 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatkan jangkauan 
jaringan komunikasi 

Jml  jaringan 
komunikasi/pengembangan 
tower bersama yang 
memiliki izin operasional 

Cukup jewlas  

 Persentase desa blank 
spot 

∑  Jml desa blankspot  
                                                              x 100 % 

∑  seluruh desa yg ada 

 

Meningkatnya jangkauan 

jaringan internet 

Cakupan desa dan pusat 

kegiatan rakyat yang bisa 

mengakses Internet 

 
 ∑  Jml desa bias internet 

                                                              x 100 % 
                   ∑  seluruh desa yg ada 

 

 Persentase Instansi 
pemerintah yang bisa 
mengakses internet 

 
 ∑  Jml Instansi Pemerintah dgn  internet 
                                                              x 100 % 

                   ∑  Instansi Pemerintah  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kepala Seksi  Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 

2. Tugas : Melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika. 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan 

infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis 

pemerintah daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan 

infrastruktur komunikasi dan informatika i sesuai dengan norma, standar, 

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah 

   d. pelaksanaan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi dan 

informatika 

   e. pelaksanaan pengintegrasian layanan internet dan intranet , dan pengembangan 

infrastruktur jaringan  internet; 

   f. pelaksanaan sosialisasi ,pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan 

infrastruktur komunikasi dan informatika 

   g. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur 

komunikasi dan informatika 

   h. pelaksanaan bimbingan teknis dan analisis pengembangan insfrastruktur 
komunikasi dan informatika 

   i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatanpengembangan  

infrastruktur komunikasi dan informatika ; dan 

   j pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan  dengan tugas dan   fungsi seksi 
Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatkan jangkauan 
jaringan komunikasi 

Jml  jaringan 
komunikasi/pengembangan 
tower bersama yang 
memiliki izin operasional 

Cukup jelas ( jumlah )  

 Persentase desa blank 
spot 

∑  Jml desa blankspot  
                                                              x 100 % 

∑  seluruh desa yg ada 

 

Meningkatnya jangkauan 

jaringan internet 

Cakupan desa dan pusat 

kegiatan rakyat yang bisa 

mengakses Internet 

 
 ∑  Jml desa bias internet 

                                                              x 100 % 
                   ∑  seluruh desa yg ada 

 

 Persentase Instansi 
pemerintah yang bisa 
mengakses internet 

 
 ∑  Jml Instansi Pemerintah dgn  internet 
                                                              x 100 % 

                   ∑  Instansi Pemerintah  

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika 

2. Tugas : Melaksanakan urusan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan tata kelola dan integrasi 

layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis 

pemerintah daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional  kegiatan tata kelola dan 

integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, 

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan integrasi 

sistem informasi fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi; 

   e. pelaksanaan manajemen dan standarisasi pengelolaan data dan sistem 

informasi secara integrasi untuk layanan kepemerintahan, publik dan bisnis 

bidang tata kelola dan integrasi  komunikasi dan informatika  ; 

   f. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, 

laporan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika 

   g.. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata kelola dan 

integrasi layanan komunikasi dan informatika. 

   h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola dan 

integrasi layanan komunikasi dan informatika ; dan 

   i pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi Tata 
Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika 

 
 

 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
Pemanfaatan pelayanan 
publik berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

Persentase sistem e-
Government yang 
terbangun 

∑  Jaringan yang terpasang 
                                                              x 100 % 
             ∑  Jaringan yg dibutuhkan 

 

 Website milik pemerintah 
daerah yang memuat 
informasi  
pembangunan daerah 

Cukup jelas ( Jumlah )  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Keamanan jaringan Komunikasi dan Informasi 

2. Tugas : Melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi; .  

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan keamanan jaringan komunikasi 

dan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan 

kebijakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan keamanan jaringan 

komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan 

keamanan jaringan komunikasi dan informasi 

   e. pelaksanaan pengendalian akses internet dan intranet; 

   f pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bidang 

keamanan jaringan komunikasi dan informasi 

   g. Pelaksanaan kerjasama pembinaan, pengendalian dan pengamanan serta 

evaluasi dan pelaporan bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi. 

   h. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas keamanan 
jaringan komunikasi dan informasi 

   i. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang keamanan 

jaringan komunikasi dan informasi, media, komunikasi dan informatika 

   k. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan 
standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan 
informasi 

   l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan jaringan 

komunikasi dan informasi ; dan 

   m. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 
Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi 

 
 



 
 

 

 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 

pengamanan jaringan 

komunikasi dan Informasi 

Persentase pengamanan 

Jaringan komunikasi dan 

Informasi 

  

Terlaksananya kerjasama 
lintas program dan 
sektoral dalam 
pemeliharaan dan 
pengamanan jaringan 

Terpeliharanya jaringan 
komunikasi dan informasi 
secara baik  

12 bulan  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
1. Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian 

2. Tugas : Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, 

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program  dibidang pengumpulan 

data statistik sektoral, penglahan data dan diseminasi statistik sektoral serta 

persandian .  

3. Fungsi : a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang 

pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik 

sektoral serta persaindian  sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah  

   b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan 

data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta 

persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah ; 

   c. pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan 

persandian ; 

   d. pelaksanaan pembinaan,  pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data 

statistik dan persandian 

   e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang 

statistik dan persandian ;  

   f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan 

persandian ; 

   g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik 

dan persandian ; 

   h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik 

sektoral di lingkup Daerah ; 

   i. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 

pemerintah daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar 

perangkat Daerah; 

   j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta 

operasional di bidang statistik dan persandian 

   k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan 

komunikas sandi (JKS)   

   l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan 

Persandian  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Tersedianya data/ 
Informasi yang akurat 
untuk menghasilkan 
perencanaan daerah 

Persentase data yang 
tersedia untuk mengukur 
target kinerja 
perencanaan 

∑  Jmlh data yang tersedia 
                                                              x 100 % 

                    ∑  data yang dibutuhkan 

Iintas 
Sektoral/ 

bidang 

Meningkatnya 
pengamanan terhadap 
data dan informasi daerah 

Persentase peningkatan 
pengamanan data dan 
informasi  

      ∑  Data/Informasinyg diamankan 
                                                              x 100 % 
             ∑  data/informasi yg ada 

Iintas 
Sektoral/ 

bidang 
Tersedianya dokumen 
data Paser dalam angka 

Jumlah buku /Dokumen 
Kabupaten Dalam Angka 

 
Jumlah buku 

Iintas 
Sektoral/ 

bidang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kepala Seksi Pengumpul data Sektoral 

2. Tugas : Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral  mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pengumpulan data dan statistic sektoral ;  

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan  kegiatan pengumpulan data statistik  

sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 

   c. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data statistik sektoral  

   d. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengumpulan data 

statistic sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah 

   e. pelaksanaan penginventarisasian dan pengumpulan data dan informasi mengenai 

berbagai peratutan ; 

   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan data 

statistik sektoral ; dan   

   g. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 

Pengumpulan Data Satistik Sektoral . 

 

 

 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Tersedianya data/ 
Informasi yang akurat 
untuk menghasilkan 
perencanaan daerah 

Persentase data yang 
tersedia untuk mengukur 
target kinerja 
perencanaan 

∑  Jmlh data yang tersedia 
                                                              x 100 % 

                    ∑  data yang dibutuhkan 

Ins 
Sektoral/ 

bidang 

Tersedianya dokumen 
data Paser dalam angka 

Jumlah buku /Dokumen 
Kabupaten Dalam Angka 

 
Jumlah buku 

Ins 
Sektoral/ 

bidang 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Pengolahan data dan desiminasi Statistik Sektoral 

2. Tugas : Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai   tugas 

melaksanakan urusan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral . 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengolahan data dan 

desiminasi statistik sektoral  sesuai dengan rencana strategis pemerintah 

daerah ; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ; 

   c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengolahan data dan 

desiminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   d. pelaksanaan pengolahan data  dan desiminasi statistik sektoral secara lengkap 

dan akurat serta optimalisasi pemanfaatan data potensi sumberdaya daerah ; 

   e. pelaksanaan pelayanan dibidang statistik sektoral ; 

   f. 
 
g. 

pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung 

komunikasi publik lintas sektoral ; 

pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral ; 

   h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pengolahan 

Data dan Desiminasi Sektoral . 

     
 

 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Tersedianya data/ 
Informasi yang akurat 
untuk menghasilkan 
perencanaan daerah 

Persentase data yang 
tersedia untuk mengukur 
target kinerja 
perencanaan 

∑  Jmlh data yang tersedia 
                                                              x 100 % 

                    ∑  data yang dibutuhkan 

Ins 
Sektoral/ 

bidang 

Meningkatnya 
koordinasi,sinkronisasi 
pelaksanaan pengumpulan 
data statistic sektoral 

Persentase hasil rapat 
koordinasi yang 
ditindaklanjuti  

     ∑  hasil rapat yg ditindaklanjuti 
                                                              x 100 % 
                 ∑  rapat koordinaso 

Instansi 
sektoral 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 
 
 
1. Jabatan : Kasi Persandian 

2. Tugas : Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan perangkat dan 

administrasi persandian. 

3. Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan  kegiatan persandian sesuai dengan 

rencana strategis pemerintah daerah ; 

   b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan 

persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan Pemerintah; 

   c. pelaksanaan kebijakan teknis persandian yang meliputi SDM sandi, peralatan 

sandi, sistem sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) ; 

   d. pelaksanaan perencanaan teknis operasional  kegiatan persandian sesuai 

dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; 

   e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan ,penyajian pemanfaatan dan 

pengembangan SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan JKS; 

   f. 
 
g. 

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi keamanan 

infrastruktur jaringan dan internet instansi; 

pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan 

standarisasi dalam menyelenggarakan persandian 

   h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya persandian. 

   i. pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau 
fasilitasi pemrosesan informasi 

   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persandian; dan 

   k. pelaksanaan tugas lain yang relevan  dengan tugas dan   fungsi seksi 
Persandian 

 

 
 
 

Sasaran Indikator Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

Meningkatnya 
pengamanan terhadap 
data dan informasi daerah 

Persentase peningkatan 
pengamanan data dan 
informasi  

      ∑  Data/Informasinyg diamankan 
                                                              x 100 % 
             ∑  data/informasi yg ada 

Ins 
Sektoral/ 

bidang 



 

 
 

 



PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
  DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 

   Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran, Gedung D Lantai 2-3 Kavling 2,  Tanah Grogot, Kab. Paser 

   Web : diskominfo.paserkab.go.id, Email : kominfo@paserkab.go.id 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KABUPATEN PASER 

NOMOR : 800 /     / DKISP / IV / 2018 
 

TENTANG 
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI ) 

PADA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER 
 

KEPALA  DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KABUPATEN PASER 

 

Menimbang : a. Bahwa  dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mengukur 

kinerja di Lingkungan Badan/Dinas Kabupaten Paser, diperlukan  alat  ukur  berupa  

Indikator Kinerja Individu;  

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu  diatur dan ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian  Kabupaten 

Paser 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Review  Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah ; 

8. Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi  Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. 



 

Menetapkan   

KESATU : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu 

didalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  dan mengacu 

kepada Indikator Kinerja Utama  Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan  Persandian 

Kabupaten Paser,  

KEDUA : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas 

Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, sebagaimana tersebut dalam 

lampiran keputusan ini. 

 

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan 

untuk: 

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan dalam 

manajemen kinerja organisasi;  

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan 

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntanbilitas kinerja organisasi. 

 

KEEMPAT : Indikator Kinerja Individu Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten 

Paser dimanfaatkan untuk :  

a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  dengan ketentuan apa bila dikemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan  ini  maka  akan  diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan     :     di Tana Paser 

Pada Tanggal  :     20  April  2018 

 

                

  Kepala Dinas  

 

 

   Adi Maulana S.Sos, M.Si 

    Pembina Tk I 


