
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan 

Rahmat dan BerkatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Manggarai Tahun 2020.  

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan sebagai tolok 

ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

visi dan misi organisasi.  

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai parameter 

atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin 

berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya,  sehingga 

diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang 

tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian 

misi organisasi.  

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Manggarai ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

Ruteng, 20 Januari 2020 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN MANGGARAI,  

 

Dra. VENIDIANA WANGGUT 

Pembina Tingkat I 

     NIP.19640330 199904 2 002 
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

  ( LPPD ) TAHUN 2020 

 

SEKTOR : BIDANG EKONOMI 

SUB SEKTOR : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIT PELAKSANA    : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

 

BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

a. DASAR HUKUM  TERBENTUKNYA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan 

Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.  

Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang Komunikasi, 

Informatika, Persandian dan Statistik; dengan fungsi :  

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan  

e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak 

perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas.  Meski 

dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari 

tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan 

infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi 

(digitaldivide) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas 
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pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni 

dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam 

memperoleh informasi.  Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media 

informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang 

perlu memperoleh perhatian. 

Seiring dengan hal di atas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik.  

Implementasi e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan 

kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas 

layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis 

antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. 

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, 

sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user).   Di 

samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur 

pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan aspek 

yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk 

mengubahnya secara bertahap.  Berbagai media informasi juga perlu lebih 

diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan 

informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara 

pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai 

kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, di samping tetap 

mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial 

berbasis pendidikan seperti komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 

Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk 

dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation 

seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.   

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika 

dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di akhir tahun pelaksanaan kinerja 

selama Tahun 2020 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana 
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Kerja Tahun 2020, sehingga LPPD merupakan sarana pengukuran dan evaluasi 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sesuai dengan 

sistematika LPPD yang meliputi latar belakang,capaian kinerja makro, indikator 

kinerja kunci sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan 

bidang Kominfo kepada masyarakat 

 

b. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN 

GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09) berkedudukan 

sebagai  Lembaga Teknis Daerah yang merupakan  unsur pendukung  tugas 

Kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan 

Persandian dan Kesekretariatan. 

            Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Manggarai memiliki personil 

berjumlah 21 orang PNS, 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan tingkatan 

pendidikan yang bervariasi.  

          Rincian sebagai berikut : 

 Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi.   

  Berdasarkan Tingkat Pendidikan . 

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. PNS Daerah   

 Strata Satu ( S-1 ) 7  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  

 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) 2  

 Diploma Satu ( D – 2 ) 1  
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 SLTA 5  

 SLTP -  

    

II PNS Diperbantukan - - 

    

III. Tenaga Harian Lepas (THL)   

 Strata Satu ( S-1 ) 4  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  

 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) -  

 Diploma Satu ( D – 1 ) -  

 SLTA 3  

 Jumlah 22  

 

Tabel 2.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) Keterangan 

1 Pembina Utama Muda, IV/c -  

2 Pembina Tingkat I, IV/b 2  

3 Pembina, IV/a -  

4 Penata Tingkat I, III/d 4  

5 Penata, III/c 1  

6 Penata Muda Tingkat I, III/b 1  

7 Penata Muda, III/a 2  

8 Pengatur Tingkat I, II/d -  

9 Pengatur, II/c 3  

10 Pengatur Muda Tingkat I, II/b 1  

11 Pengatur Muda, II/a   

12 Juru, I/c -  

13 CPNS -  

 Jumlah 14  
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Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

No. Jabatan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. Jabatan Struktural   

 Eselon II/b 1  

 Eselon III/a 1  

 Eselon III/b 1  

 Eselon IV/a 5  

 Eselon IV/b -  

    

II. Jabatan Fungsional   

 Fungsional Umum 6  

 Jumlah 14  

 

 Bidang Urusan Statistik.   

  Berdasarkan Tingkat Pendidikan . 

Tabel 4. Jumlah dan Jenis Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. PNS Daerah   

 Strata Satu ( S-1 ) 2  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  

 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) -  

 Diploma Satu ( D – 1 ) -  

 SLTA -  

 SLTP -  

    

II PNS Diperbantukan - - 

    

III. Tenaga Harian Lepas (THL)   

 Strata Satu ( S-1 ) -  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  
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 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) -  

 Diploma Satu ( D – 1 ) -  

 SLTA -  

 Jumlah 2  

 

Tabel 5.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) Keterangan 

1 Pembina Utama Muda, IV/c -  

2 Pembina Tingkat I, IV/b 1  

3 Pembina, IV/a -  

4 Penata Tingkat I, III/d -  

5 Penata, III/c 1  

6 Penata Muda Tingkat I, III/b -  

7 Penata Muda, III/a -  

8 Pengatur Tingkat I, II/d -  

9 Pengatur, II/c -  

10 Pengatur Muda Tingkat I, II/b -  

11 Pengatur Muda, II/a -  

12 Juru, I/c -  

13 CPNS -  

 Jumlah 2  

 

Tabel 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

No. Jabatan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. Jabatan Struktural   

 Eselon II/b -  

 Eselon III/a -  

 Eselon III/b 1  

 Eselon IV/a -  

 Eselon IV/b 1  
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II. Jabatan Fungsional   

 Fungsional Umum -  

 Jumlah 2  

 

 Bidang Urusan Persandian.   

  Berdasarkan Tingkat Pendidikan . 

Tabel 7. Jumlah dan Jenis Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. PNS Daerah   

 Strata Satu ( S-1 ) 2  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  

 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) 2  

 Diploma Satu ( D – 1 ) -  

 SLTA -  

 SLTP -  

    

II PNS Diperbantukan - - 

    

III. Tenaga Harian Lepas (THL)   

 Strata Satu ( S-1 ) -  

 Strata Dua ( S – 2 ) -  

 Diploma Empat ( D – 4 ) -  

 Diploma Tiga ( D – 3 ) -  

 Diploma Satu ( D – 1 ) -  

 SLTA -  

 Jumlah 4  
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Tabel 8.  Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) Keterangan 

1 Pembina Utama Muda, IV/c -  

2 Pembina Tingkat I, IV/b -  

3 Pembina, IV/a -  

4 Penata Tingkat I, III/d -  

5 Penata, III/c 1  

6 Penata Muda Tingkat I, III/b 1  

7 Penata Muda, III/a 1  

8 Pengatur Tingkat I, II/d -  

9 Pengatur, II/c 1  

10 Pengatur Muda Tingkat I, II/b -  

11 Pengatur Muda, II/a -  

12 Juru, I/c -  

13 CPNS -  

 Jumlah 4  

 

Tabel 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

No. Jabatan Jumlah (Orang) Keterangan 

I. Jabatan Struktural   

 Eselon II/b -  

 Eselon III/a -  

 Eselon III/b   

 Eselon IV/a -  

 Eselon IV/b 2  

    

II. Jabatan Fungsional   

 Fungsional Umum -  

 Jumlah 2  
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1.2   Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 a. Permasalahan. 

   Hambatan dan Kendala yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

adalah 

 Kompetensi SDM relative belum memadai. 

Untuk mencapai Tujuannya Dinas Komunikasi dan Informatika mebutuhkan 

Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya, oleh karena itu 

diupayakan untuk penempatan Aparatur yang sesuai antara basic pendidikan 

dan jabatan yang dimilikinya, selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan 

kemampuan dan profesionalisme melalui diklat diklat dan beasiswa 

pendidikan formal. 

 Sarana prasarana kerja belum memadai. 

Dukungan fasilitas kerja berupa sarana prasarana sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

 Keterbatasan Dukungan anggaran. 

 

b. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 Visi  

             “Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam 

mewujudkan Transparansi Komunikasi dan Informasi yang handal dan 

Akuntable di Kabupaten Manggarai”. 

             Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, 

sebagai     Organisasi Perangkat Daerah pengelola informasi dan 

komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Manggarai harus mampu memberikan layanan publik terbaik berupa 

penyediaan data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
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pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara 

terintegrasi, cepat dan berkualitas. 

2. Transparansi komunikasi dan informasi yang handal bermakna, 

bahwa dalam         penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah 

Kabupaten Manggarai menerapkan aspek keterbukaan dalam 

berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan 

seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi 

publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga 

semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat 

dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar 

bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan 

penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di 

masyarakat. 

 

 Misi 

              Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan di atas, maka Misi  yang harus 

diemban olah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai 

adalah : 

1. Mewujudkan peningkatan e-Goverment 

                         Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai 

landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang 

berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk 

meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara 

cepat dan tepat. 

                         Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai        

macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran 

data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-

government bagi masyarakat. Peningkatan e-government dapat 

terlaksana dengan baik manakala didukung peningkatan keamanan 

sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta 

mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi. 

                         Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber 

daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi 
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informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan 

pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi 

pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan 

teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling 

mengisi.  

 

                  2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal 

melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi 

                        Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan        

dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas 

lokal dan nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana 

potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan 

komunikasi dan informasi. Di samping itu juga dilakukan dengan 

penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra 

profesi di bidang komunikasi dan informasi. 

                        Sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Visi dan Misi, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai selain Rencana 

Strategis (Renstra) diperlukan juga penyusunan Rencana Kerja tahunan 

(Renja) yang merupakan salah satu instrumen sebagai evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana 

capaian kinerja tahunan terwujud. 

       Adapun tujuan yang hendak dicapai sejalan dengan Misi tersebut di atas 

adalah sebagai berikut: 

1> Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan 

lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi 

pemerintah serta pemberdayaan  potensi seni budaya 

masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan 

pengembangan kelompok informasi masyarakat guna 

peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi 

penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai  media 

serta identifikasi, distribusi dan analisa informasi. 

2> Meningkatnya  kesediaan  data  informasi  yang  akurat,  

realiabel, lengkap dan terwujudnya sinergitas data informasi 
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antar Organisasi Perangkat Daerah. Meningkatnya arus dan  

kemudahan akses informasi dari, oleh dan kepada masyarakat 

serta tersedianya pusat data TIK.  Terlaksananya identifikasi, 

analisa dan pengolahan informasi. 

3> Meningkatnya kemampuan SDM pengelola dan penguna TIK 

serta masyarakat, pemantapan tata kelola TIK, pengembangan 

aplikasi, infrastruktur jaringan secara sistematik melalui 

tahapan-tahapan yang realistik dan terukur termasuk 

penyediaan dokumen, data dan informasi. Meningkatnya 

keterpaduan penyederhanaan akses dan transparansi layanan 

informasi secara optimal antar instansi pemerintah, antara 

pemerintah dengan dunia usaha dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya. 

 

c. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan 

tahunan 

a. Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten  

terdiri dari : 

 Urusan Komunikasi dan Informatika 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( DAU ); 

2. Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik ( DAU ); 

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( DAU ); 

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( DAU ); 

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( DAU ); 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor ( DAU ); 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( DAU ); 

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan (DAU); 

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan (DAU); 

10. Penyediaan Makanan dan Minuman ( DAU ); 
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11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

( DAU );  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  dengan 

Kegiatan : 

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 

Operasional ( DAU ); 

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media 

Massa dengan kegiatan    : 

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi (DAU); 

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU). 

 

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan 

Komunikasi dengan kegiatan :     

1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan 

Komunikasi  (DAU); 

2. Peningkatan Mutu Siaran (DAU); 

3. Pengembangan E-Goverment 

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan 

kegiatan :     

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

(DAU); 

2.         Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (DAU) 

2. Sosialisasi Internet Sehat (DAU). 

 

 Sub Urusan Statistik 

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 

dengan kegiatan    : 

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik 

Daerah (DAU);  

 

 Sub Urusan Persandian  
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Tunjangan Pengamanan Persandian (Belanja Tidak Langsung) :  

Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU); 

Melekat pada Gaji sehingga Tunjangan Pengaman Persandian 

masuk dalam belanja Tidak langsung Dengan Total Pagu Rp. 

35.000.000  
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  

2.1   Capaian Kinerja makro 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan 

keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah daerah secara umum, ada beberapa 

indikator yang menjadi tolok ukur capaian kinerja makro. 

      Adapun perbandingan capaian Kinerja Makro kabupaten Manggarai tahun 2019 

dan 2020 adalah seperti yang terdapat pada table 10 dibawah ini  

       (sumber BPS Kabupaten Manggarai) 

 Tabel 10. 

 

No 

 

Indikator Kinerja Makro 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2019 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2020 

 

Perubahan 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Pembangunan Manusia 64,15 64,54 0,61% 

2 Angka Kemiskinan 69,33 69,52 0,27% 

3 Angka Pengangguran 3,11 4,09 31,51% 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,06 5,05 -0,20% 

5 Pendapatan Perkapita 3,57 3,64 1,96% 

6 Ketimpangan Pendapatan 0,355 0,354 -0,28% 

 

 Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  

1. Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan 

hidup,melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua wilayah/ negara di 

seluruh dunia. Salah satu manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Adalah 

merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah juga 

digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum(DAU) 

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manggarai tahun 2020 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,61% , dari dari 64,15 tahun 2019 menjadi 

64,54 tahun 2020. 
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2. Angka kemiskinan  

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang 

bersangkutan.    

Angka Kemiskinan  Kabupaten Manggarai tahun 2020 bertambah sebesar 0,27% 

yaitu dari 69,33 ribu jiwa tahun 2019 bertambah menjadi 69,52 ribu jiwa pada tahun 

2020,. 

3. Angka Pengangguran 

Angka Pengangguran Kabupaten Manggarai tahun 2020 juga bertambah sebesar 

31,51% yaitu dari 3,11 ribu jiwa tahun 2019 menjadi 4,09 ribu jiwa pada tahun 2020, 

Angka ini bertambah relatif cukup besar karena banyak orang yang kehilangan 

pekerjaan akibat kasus covid-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia. 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 0,20% , yaitu dari 5,06 tahun 2019 mturun menjadi 5,05 tahun 2020 

5. Pendapatan Perkapita  

Pendapatan Perkapita Kabupaten Manggarai tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan 

yaitu sebesar 1,96% yaitu dari 3,57 tahun 2019 menjadi 3,64 tahun 2020 

6. Ketimpangan Pendapatan  

Ketimpangan Pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan 

kemakmuran, standar hidup serta pendapatan yang diterima atau yang dihasilkan oleh 

individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibtkan tidak 

meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan 

sumber daya yang tersedia 

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Manggara tahun 2020 sedikit mengalami 

penurunan yaitu sebesar 0,28% dari 0,355 tahun 2019 berkurang menjadi 0,354 tahun 

2020. 

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  

Capaian Kinerja urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah 

dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan 

capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan 

pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan 

penunjang. 
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Berikut Laporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai 

berikut:  

A. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota  

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang    terhubung dengan 

akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo   

- Penjelasan IKK Outcome 

  
Konsep/Definisi  :  Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas 

Kominfo  

Rumus  :  

  
x 100%  

 
 

1 
                                                                x 100%  =  2,44 % 

 
41 

 
 
 
 

Keterangan  :    Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait   

  

- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome    IKK Output  Rumus  Keteranga
n  

Persentase  

Organisasi  

Perangkat 
Daerah (OPD) 
yang terhubung 
dengan akses 
internet yang 
disediakan oleh 
Dinas Kominfo   

1)  Persentase perangkat 

daerah yang terkoneksi 

di Jaringan Intra 

Pemerintah atau 

menggunakan akses 

internet yang diamankan 

yang disediakan oleh 

Dinas  

Kominfo  

������ �	
����� ��	
�� ���� ������ �	
��	�� �� ��
����� 

���
� 

�	�	
����� 

����  

    x100%  

 

 
          1 

                              x100%   =2,44 %  

         41 
 
 
 
 
 
  

Dibuktikan 

dengan  

dokumen  

pendukung 
terkait  
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  2)  Persentase perangkat 

daerah yang 

menggunakan akses 

internet yang berkualitas 

yang disediakan Dinas  

Kominfo  

������ �	
����� 

��	
�� ���� 

�	�������� ��	� 

���	
�	�  

  x 100%  

  

Akses internet berkualitas:  

- Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98%  

- Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa 

sudah tersedia)  

- Besarnya bandwidth yang memadai  

(min. 2 mbps)  

  
 

2 

                                                                                 X 100 % = 4,88  % 

                 41 

sda  

  3)  Tersedianya sistem 

elektronik komunikasi 

intra pemerintah yang 

disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis suara, 

video, teks, data dan 

sinyal lainnya) dengan 

memanfaatkan  

jaringan intra pemerintah  

  

Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas  

kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan 
memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).  

 

 

 

 

Tidak 

  

sda  

  

2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan     

terintegrasi   

  

Konsep/Definisi  :  Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   

Rumus  :  

  x 100%  
 
 

0 
                                       X 100 %    = 0 

 
13 

 

 

Keterangan  :   Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik 
yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat 
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 
sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya   

 

   Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke 
dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.  

    Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik  
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- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome    IKK Output  Rumus  Keteranga
n  

Persentase  

Layanan  Publik 

yang 

diselenggarakan 

secara online dan  

terintegrasi  

1)  Persentase kegiatan 

(event), perangkat 

daerah dan 

pelayanan publik 

pada  

Pemerintah Daerah 

yang dimanfaatkan 

secara daring dengan 

memanfaatkan  

domain dan sub 

domain Instansi  

Penyelenggara  

Negara sesuai 

dengan Peraturan 

Menteri Kominfo 

Nomor 5  

Tahun 2015   

  

������ 	������ (	�	��),�	
����� ��	
�� ���  

�	������� ����� ���� �	�	
����� ��	
��  

���� ���	�	����
��� �	��
� ��
��� �	����  

�	�������� � ������ ��� 
��� ������ �	���� �	���� �� �������  �."/$%&" 

x 100%  

 
 
 
 
 

13 
                                                    X 100% = 31, 71 % 

 
41 

Dibuktika
n dengan 
dokumen 
pendukun
g terkait  

  2)  Persentase perangkat 
daerah yang memiliki 
portal dan situs web 
yang sesuai standar   

������ �	
����� ��	
�� ���� �	����� ��
��� ��� ����� '	� ���� 

�	���� ������
 

������ �	
����� ��	
�� 

x 100%  

 
 

                                   8 
                             X  100% = 19,51  % 

   
                                   41 

 
 
  

Sda  

  3)  Persentase perangkat 

daerah yang  

mengimplementasikan 

layanan aplikasi 

umum dan aplikasi 

khusus yang 

ditetapkan sesuai 

dengan  

ketentuan 
perundangundangan  

  

������ �	
����� ��	
�� ����  

�	������	�	������� �������  

������� ���� ��� ������� �����  
���� ���	����� �	���� �	���� 	�	����� �	
������−�������� 

  x 100%  

������ �	
����� ��	
�� 

 

 

 

                                               5 

                                                     X     100%  =   12,20 % 

 

                                                 41 
 

 

 

 

 

  

sda  
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  5)  Persentase layanan SPBE 

(layanan publik dan layanan  

administrasi pemerintahan) 

 yang memanfaatkan  

sertifikat elektronik   

������ ������� )�*+  

(������� ����� ��� �������  
��������
��� �	�	
�������) ���� �	��������� 

�	
������ 	�	�
��� 
  x  

������ ������� 

100%  

 

13 

                                                       x 100%= 31,71 % 

41 

sda  

  6)  Persentase sistem elektronik 
yang terdaftar sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan  

������ ����	� 	�	�
��� ���� �	
�����
  �	���� 

	�	����� �	
���
��  

  x  

100%  

 

 

 

 

13 

                                                       x 100%   =  100 %  

13 
 

 

 

 

sda  

  7)  Persentase layanan publik 
dan layanan administrasi 
yang terintegrasi dengan 
sistem penghubung layanan 
pemerintah   

x 100%  

 

4 

                                                   x 100% = 28,57% 

14 

sda  

  8)  Persentase perangkat daerah 

yang menggunakan layanan 

pusat data pemerintah  

   

������ �	
����� ��	
��  
���� �	�������� ������� ����� ���� 

�	�	
����� 
  x 100%  

������ �	
����� ��	
�� 

 

 

 

0 

                                             x 100% = 0 % 

41 

 
 

 

 

 

sda  
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 9)  Persentase perangkat daerah 

yang menyimpan data di  

pusat data pemerintah   

������ �	
����� ��	
�� 

  x 100%  

������ �	
����� ��	
�� 

 

0 

                                                x 100%= 0% 

41 

sda  

  10)  Persentase perangkat daerah 

yang  

memperbaharui datanya 
sesuai siklus jenis data 
(sesuai renstra kominfo)   

������ �	
����� ��	
�� ���� �	��	
����
�� 

�������  

  x 100%  

 

 

0 

                                                           x 100%=  0 % 

41 

sda  

  11)  Persentase data yang dapat 
berbagi pakai  

  

x 100%  
 
 

0 
                                                x 100% = 0 % 

 
0 
 
 
 

sda  

  12)  Persentase perangkat daerah 

yang  

mengimplementasi  

inovasi yang mendukung smart 
city   

 

 

������ 

�	
����� 

��	
��  

 

 
 �������   x 
100%  

 

0 

                                                             x  100 %=0% 

41 

sda  

  13)  Persentase ASN pengelola TIK 

yang  

tersertifikasi  

kompetensi di bawah 

pengelolaan Dinas  

Kominfo   

  

������ ,)  �	��	���� -�� ���� 

 �	
�	
������� ���	�	��� �� ��'�� �	��	������ 
����� ������ 

  x 100%  
������ ,)  �	��	���� -��  

 

 

 

0 

                                                                       x 100 %=0% 

0 

sda  
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  14)  Tersedianya peraturan 

daerah atau peraturan 

kepala daerah terkait  

implementasi  

government  

(Ada atau Tidak ada):  

1. Dokumen Master Plan  

Poin dalam master plan paling sedikit memuat:  

 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

 Penganggaran  

 Strategi  

 Peta Jalan  

 Arah Kebijakan  

 Cetak biru teknis/Peta rencana  

strategi  

  

2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah 

paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of  

Information Officer):  

- Penugasan pejabat  

- Kewenangan  

- Tugas dan tanggung jawab  

 

 

 

 

 

Tidak Ada 

sda  

 

 

  

3) IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,   

Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah 

                               Daerah Kabupaten/Kota  
 

- Penjelasan IKK Outcome 

 

   

Konsep/Definisi  :  Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program 
prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota  

Rumus  :  ������ �����
��� ���� �	�.��� ����
�� �	��	��
�� ����
���� �����, �	��	����� 
	��.��� ��� �
��
�� �
��
���� �	�	
����� ��� �	��	
����� ������	�/��� 

  
x 100%  

������ �	����� 

 

 

259.528 

                                                                         x 100 %  = 74, 34 % 

349.090 

 

 

Keterangan  :   Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun keatas  

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  
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- Penjelasan IKK Output  

 

 

 

 

 

 

 

 

IKK Outcome    IKK Output  Rumus  Keterangan  

Persentase 

masyarakat yang 

menjadi sasaran 

penyebaran  

informasi publik, 
mengetahui kebijakan 
dan program prioritas 
pemerintah dan 
pemerintah  daerah 
kabupaten/kota 

1)  Persentase komunitas 

masyarakat/mitra strategis 

pemerintah daerah provinsi 

yang menyebarkan informasi 

dan kebijakan pemerintah 

dan pemerintah  provinsi  

  

  

  x  

100%  

  

Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, 
FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.  

 

 

0 

                                                   x 100 % =0% 

0 

  

Dibuktikan 

dengan  

dokumen  

pendukung 
terkait  

  2)  Persentase konten informasi 
terkait program dan kebijakan 
pemerintah dan pemerintah 
provinsi sesuai dengan 
strategi komunikasi 
(STRAKOM)  

  

; ���	� ����
���� �	
��� �
��
�� ���  	��.��� 

�	�	
����� ��� �	�	
����� �
������   x  

	��.��� �	�	
����� ��� �	�	
����� �
������) 

100%  

 

 

 

0 

                                                                       x 100 %=0% 

 

0 

  

sda  

  3)  Persentase diseminasi dan 

layanan informasi publik yang 

dilaksanakan sesuai dengan 

strategi komunikasi  

(STARKOM) dan SOP  

yang telah ditetapkan  

  

; ���	������ ��� ������� ����
���� �����  ���� 

���������� �	���� �	����  

  x  

100%  

 

 

14 

                                              x 100% = 34,15 % 

41 

  

sda  
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B. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota  

 

1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah   

- Penjelasan IKK Outcome  

 
Konsep/Definisi  

 

:  Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah  

Rumus  :   
 

(������ <�� ���� �	�������� ���� �������� ����� �	������ �	
	������� 
�	�����������	
�� 

  x 100%  

������ <�� 

 

 

41 

                                                                x 100 % = 100 % 

41 

Keterangan  :  Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan 

cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis  

 Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral   

 Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk 

membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah.   

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  

 

- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome    IKK Output  Rumus  Keterangan  

Persentase  

Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang 

menggunakan data 

statistik dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan daerah  

1)  Tersedianya  buku 

 profil daerah  

  

Ada/tidak  

 
 
 

Tidak ada 

Dibuktikan 

dengan dokumen 

pendukung 

terkait  

  2)  Jumlah  survey  

sektoral yang dilakukan  

Jumlah Survei  Statistik Sektoral yang dilakukan  

 
 

Tidak ada 

sda  

  3)  Jumlah kompilasi statistik 

sektoral yang dilakukan  

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan  

 

Tidak ada 

sda  



25 

 

  4)  Jumlah survey  statistik 

sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS  

Jumlah Survei  Statistik  

Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS  

 

Tidak ada 

sda  

  5)  Jumlah kompilasi statistik 

sektoral yang mendapat  

rekomendasi dr BPS  

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi dari BPS  

 

Ada 

sda  

  6)  Persentase kelengkapan 

metadata kegiatan statistik 

sektoral  

 

������  �	������  	������ �������� �	��
��    

������ 	������ �������� �	��
��                      x 100%  

  

Tidak ada 

sda  

  7)  Persentase kelengkapan 

metadata variabel sektoral  

 

 

������  �	������   �������
 �������� �	��
��   

.����� �������
 �������� �	��
��                    x 100%  

Tidak ada  

  

sda  

 

2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan 

daerah  

- Penjelasan IKK Outcome   

 

Konsep/Definisi  :  Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan 

daerah  

Rumus  :   
(������ <�� ���� �	�������� ���� �������� ����� �	����� 	������� �	��������� ��	
��   x 
100%  

������ <�� 

Keterangan  :   Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh 

dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis  

 Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral   

 Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik 

untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah.   

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota  

1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah   

-Penjelasan IKK Outcome   

 

 

Konsep/Definisi  :  Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota  

Rumus  :  

  x 100%  

 

 

0 

                                                  X 100 % = 0 % 

47 

 

Keterangan  :  Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI.   

 Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu 

organisasi  

 Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu   

 Tata kelola keamanan informasi   

 Pengelolaan resiko keamanan informasi   

 Kerangka kerja keamanan informasi   

 Pengelolaan aset informasi   

 Teknologi dan keamanan informasi   

 Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian 

diverifikasi oleh BSSN   

 Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun   

 Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan  

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  
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 -  Penjelasan IKK Output  

 

IKK Outcome    IKK Output  Rumus  Keterangan  

Tingkat 

keamanan  

informasi 

pemerintah  

1)  Persentase kegiatan 

strategis yang telah 

diamankan melalui 

kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding 

banyaknya jumlah 

kegiatan strategis yang 

harus diamankan  

 
 
������	��������
��	����	
������ 

  x 100%  
������ 	������ ��
��	��� ���� ���  

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala 

daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-

hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang  

membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama 

berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan 

kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat 

Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan 

lain-lain  

 Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan 

sinyal/akses .komunikasi pada suatu area tertentu selama 

berlangsungnya kegiatan strategis  

Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan 

dengan memperhatikan frekuensi kegiatan  

strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan 

kegiatan  

pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen 

perencanaan   

 
 
 
 
 

0 
                                     x 100% = 0 % 
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Dibuktikan dengan 

dokumen pendukung 

terkait  

 

  2)  Persentase sistem 

elektronik yang telah 

menerapkan prinsip 

sistem manajemen 

yang telah menerapka 

prinsipprinsip 

manajemen keamanan 

informasi (SMKI) dan 

atau aplikasi persandian 

dibanding jumlah sistem 

elektronik yang ada 

pada pemerintah 

daerah  

������ )+ ���� �	�	
���� )��� ��� 

�

�

�

�

���� �	
������ 	�	�
��� 

  x 100%   

Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,  

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,  

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk  

dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail 

server, e-office, e-perizinan, e-procurement, epersuratan, simda 

dll .Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang 

menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, 

kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan 

keamanan . 

 Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari 

sistem secara .keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko 

bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan,  

memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan 

informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan  

perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan 

sumber daya organisasi.   

 Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan 

dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah 

memadai  

 12  

                                                          X 100%= 92,31% 

sda  
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13 

 

 

  3)  Persentase sistem 

elektronik/asset 

informasi yang telah 

diaudit dengan resiko 

kategori rendah  

������ )+ ���� ��	� ����
���� ���� �	��� 

������� �	���� 
	��� ��	��
� 

  x 100%  

  

Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik 

dan kegiatan  

kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik 

untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan  

0  

                                     X 100% =0%     
13 

sda  

  4)  Persentase titik yang 

diamankan dibanding 

dengan jumlah seluruh 

titik pada pemerintah 

(PHKS) yang ditetapkan   

  x 100%  

  

Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan 

yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam 

suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu 

dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode 

persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan 

dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di 

dalamnya dipatuhi PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi 

Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. 

Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa 

JKS.   

 JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui 

jaringan telekomunikasi  Titik adalah komponen JKS yang dapat 

menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi  

0  

                                           X 100%=0% 

0 

sda  
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Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi 

Publik) Kabupaten/Kota  

1) IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia  

 

 untuk pelayanan  

  
Konsep/Defi

nisi  

:

  

Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 

Rumus  :

  

x 100%  

 

 

13.400.000 

                                x           100% =100% 

 

13.400.000 

 

Keterangan  :  Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, 

yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima 

pelayanan.  

 Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi 

anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya   

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  

  

 

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah   

Konsep/Definisi  :  Mengukur  akses publik terhadap informasi keuangan daerah  

Rumus  :  

  x 100%  

 

 

19 

                                                        x 100% =46,34% 

41 

 

 

Keterangan  :   Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, 

Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD,  

Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD 

Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD  

 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait  
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BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Penyenggeraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Manggarai disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai (RPJMD) Tahun 2016-2021 

dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 

2016-2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari 

rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang Komunikasi dan Informatika 

dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi 

yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2020 dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).  Untuk membangun dan 

menuju masyarakat komunikasi dan informatika dalam kehidupan sehari-hari yang semakin 

penting dengan pemberdayaan dan pemanfaatan TIK, dalam kehidupan pribadi, kehidupan 

dunia usaha maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Manggarai hal tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang 

sesuai dengan kebutuhan yang meliputi peningkatan sarana/prasarana, kualitas kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas SDM aparaturnya agar dapat melakukan inovasi-

inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan 

informatika yang lebih baik.   

Demikianlah Laporan Penyenggeraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan 

ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa 

menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi 

landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. 

 

Ruteng, 20 Januari 2021 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN MANGGARAI, 

 

 

 Dra. VENIDIANA WANGGUT 

Pembina Tingkat I 

NIP.19640330 199904 2 002 


	COVER KATA PENGANTAR LPPD 2020.pdf (p.1-3)
	LPPD DISKOMINFO 2020.pdf (p.4-33)

