
PERANGKAT 
DAERAH 

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TUGAS  : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

FUNGSI : 1) perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan 
informatika; 

  2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi 
dan informatika; 

  3) pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan 

informatika; 
  4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi 

dan informatika; 
  5) pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas; dan 
  6) pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

NO 

TUJUAN DAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN 
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi 
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber 

Data) 

1 2 3 4 

1. 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang 
berbasis TIK dan persandian 

1.1. Meningkatnya 
kualitas dan 

kuantitas 
layanan 

internal dan 
eksternal yang 
berbasis TIK 

dan 
persandian 

1) Persentase PD 
yang 
menggunakan 
layanan 
berbasis TIK 

 Alasan Pemilihan Indikator: 

Indikator  ini  dipilih  untuk  
mengetahui jumlah   PD   di   Kabupaten 
Sragen yang telah menggunakan layanan 

berbasis TIK, mengingat TIK sangat 
mendukung kegiatan pelayanan cepat 

dan tepat yang dilakukan oleh PD. 

 Formulasi Pengukuran: 

Jumlah OPD yang menggunakan 

TIK 

Jumlah OPD di Kabupaten Sragen    X 100% 

 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

  2) Persentase PD 
yang telah 
menggunakan 
sandi dalam 
komunikasi 
antar PD  

 Alasan Pemilihan Indikator: 

Indikator  ini  dipilih  untuk  

mengetahui jumlah   PD   di   Kabupaten 
Sragen yang telah menggunakan sandi 
dalam komunikasi antar PD, mengingat 

persandian sangat penting dalam menjaga 
kerahasian suatu informasi. 
 

 
 



 Formulasi Pengukuran: 
Jumlah PD yang menggunakan 
Sandi dalam komunikasi antar PD 

Jumlah total PD di Kabupaten Sragen    X 100% 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

2.1 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 

publik 

1) Indeks SPBE  Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator  ini  dipilih  untuk  

mengetahui capaian kemajuan 
pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten 

Sragen guna mewujudkan proses kerja 
yang efisien, efektif, transparan dan 

akuntabel serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. 

 Formulasi Pengukuran: 

Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari 
Kemenpan RB yang meliputi evaluasi 

dokumen, wawancara dan observasi 
lapangan. 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Dinas Komunikasi dan Informatika 

  2) Indeks 
Keterbukaan 

Informasi 
Publik 

 Alasan Pemilihan Indikator: 

Indikator  ini  dipilih  untuk  mengukur 
keterbukaan informasi publik di 
Kabupaten Sragen guna terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik, transparan, efektif dan efisien serta 

akuntabel serta masyarakat mengetahui 
alasan pengambilan kebijakan yang 
mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak. 

 Formulasi Pengukuran: 

Hasil penilaian dari Komisi Informasi 
Pusat dengan indikator penilaian yaitu 
mengumumkan dan menyediakan 

informasi publik, melayani dan mengelola 
informasi publik. 

 Tipe Perhitungan: 
Komulatif 

 Sumber Data: 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

 


