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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Data Umum 

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan 

pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi 

Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntu selalu melakukan pembenahan 

kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem 

Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo capaian 

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya 

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan 

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, 

Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusi 

dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 

dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa 

asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas tertib penyelenggaraan 

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, 

profesionalitas, serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

LKIP Diskominfo Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dimaksud 

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realitas pencapaian 

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi  

Sebagaimana diuraikan dalam bab III, Di dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Gorontalo Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai tugas 

pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daeah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi 

dan Informatika.  

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo 

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:  

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam 

melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika 
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b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

Bidang Komunikasi dan Informatika 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Bidang 

Komunikasi dan Informatika.  

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan 

2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, 

menyusun rencana program, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi 

dan melaporkan pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan 

anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud, sekretariat 

mempunyai tugas: 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang kesekretariatan kepegawaian 

b. Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam 

rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan 

keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman 

pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan.  

d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan program; dan 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan. 

Sekretariat, membawakan: 

a. Sub Bagian Perencaan dan Keuangan  

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam 

rangka belanja kegiatan dinas, perbendaharaan dan gaji, 

pembukuan, urusan kas, melaksanakan penyiapan dan penyusunan 

rencana kegiatan, mengoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan 

program serta melaksanakan fasilitasi kegiatan, melaksanakan 

monitoring dan evaluasi program, mengumpulkan dan menganalisa 

data, menyusun rancangan dan peraturan kebijakan teknis maupun 
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operasional bidang Komunikasi dan informatika, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

mempunayi tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dinas 

yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan dan 

pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut 

perlengkapan dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik 

pengawai, daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, 

pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

3. Bidang Layanan informasi dan Komunikasi mempunyai tugas 

melaksanakan sebagaian uruasan dinas di Bidang Komunikasi dan 

Informatika serta melaksanalan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, bidang layanan 

infromatika dan komunikasi mempunyai fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi 

publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 

pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik; 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebiajakn di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; 

3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di 

lingkup pemerintah daerah; 

4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup peemrintah 

daerah 
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5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup peemrintah daerah; dan 

6) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan 

Bidang Layanan informasi dan Komunikasi membawahkan: 

a. Seksi monitoring informasi dan komunikasi publik  

mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta 

memantau evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, mengelola 

informasi untuk mendukung kebiajakn nasional dan pemerintah 

daerah, melakukan pelayanan informasi publik, menyediakan konten 

lintas sektoral, mengelola media komunikasi publik serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan; 

b. Seksi layanan media informasi dan pengembangan teknologi 

informasi komunikasi 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan 

memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau 

evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas 

sumberdaya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, 

meyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media 

komunikasi publik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai 

dengan tugas kedinasan 

4. Bidang Prasarana dan Sarana Informtika mempunyai tugas menyeiapkan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, 

prosedur dan kriteria memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta 

memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi 

Informasi dan Komunikasi pemerintah kabupaten, layanan 



 

 

6 
 

LKIP  2018 DISKOMINFO KAB. GORONTALO 

   

penegmbangan intranet dan penggunaan ases internet, layanan 

mengembangkan dan mengelola aplikasi generik, spesifik dan suplemen 

yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-goverment, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang 

prasarana dan sarana informatika mempunyai tugas 

a. Penyiapan bahan perumusan kebiajakn bi bidang layanan 

infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan 

teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten, layanan 

pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan 

pengembanagn dan peneglolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-

government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar dara center, 

distater recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi 

pemerintah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses 

internet, layanan pengembanagn dan pengelolaan aplikasi generik, 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data 

informasi e-government, integrasi layanan publik dan 

kepemrintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan 

sistem komunikasi intra pemerintah; 

c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery 

center dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, layanan 

pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan 
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pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi layanan manajemen data informasi e-

government, integarasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan 

keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur 

dasar data center, distater recovery center dan teknologi informasi 

dan komunikasi pemerintah, layanan pengembangan internet dan 

penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi layanan manajemen data informasi e-government, 

integarasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan 

informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah; dan 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan 

Bidang prasarana dan sarana informatika membawahkan: 

a. Seksi prasarana, sarana dan pengendalian pengawasan  

Mempunyai tugas melaksanakan tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, 

prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan 

supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait 

fungsi layanan infrastruktur dasar data center distater recovery 

center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan 

mengembangkan dan menggunakan akses internet, keamana 

informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 

kedinasan 

b. Seksi aplikasi telematika 

Mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan 

bahan kebijakan, meyusun norma, standar, prosedur dan krietria 
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dan memberikan bimbingan teknis dan supervise, serta memantau, 

mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi melayani, 

mengembangkan dan mengelola aplikasi generik, spesifik dan 

suplemen melayani publik dan kepemerintahan di kabupaten serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kedinasan. 

5. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanagunaan 

akses inetrnet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

geenrik, spesifik kan tugas Persandian dan Statistik dan sebagian urusan 

Dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang 

persandian dan statistik mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana kerja 

2) Penyusunan penetapan perumusan kebijakan teknis 

3) Penyusunan penetapan kinerja 

4) Pembinaan dan pengendalian 

5) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknis 

6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan, norma, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional 

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi 

kedinasan 

Bidang persandian dan statistik membawahkan: 

a. Seksi Persandian 

Mempunyai tugas menyampaikan informasi, mengumpulkan, 

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang 

persandian, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang 

persandian serta melaskanakan tugas-tugas lainnyas esuai dengan 

tugas kedinasan. 
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b. Seksi Statistik 

Mempunyai tugas mengamankan informasi, mengumpulkan, 

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang 

statistik, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

1.3  Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 48 Tahun 2016 

tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, seksi/Subbag Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai struktur Organisasi dan 

Tatakerja (SOTK) terdiri 1 unit eselon II, 4 Unit Eselon III yang terdiri dari 

1 sekretaris dan 3 bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional; dengan 

bagan organisasi sebagai berikut: 

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo 
 

 

A.  

 

 

 

 

B.  

 

 

 

C.  

 

D.  
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Kepala Dinas 

Drs. R. Azis Nurhamidin, M.Pd 

Sekretaris Dinas 

Iswan Isa, M.Pd, M.Si 

Kasubag Umum & 

Kepegawaian 

Yeni Pandeiroth, SE 

Kasubag Keuangan & Perencanaan 

Yulianty Aliah, SS, M.Med.Kom 

Kabid Layanan Infokom 
 

Hadidjah Cono, SE 

 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

 

UPTD 

Kasie Monitoring Infokom 
Publik 

 

Roberto G. Bobihu, SE 

 

Kasie Lay. Media 

Informasi & Pengemb. TIK 
 

Wirna Tuli, S.Pd 

Kabid Sapra Informatika 
 

Zulkifli Mohi, S.Pd 

Kasie Sapra & Pengendalian 
Pengawasan 

 

Ronald Entengo, S,Kom 

 

Kasie Aplikasi Telematika 
 

Untung Taduga, SE 

Kabid Persandian & Statistik 
 

Winansih Kadir, SP 

Kasie Persandian 

 

Erwin Ismail Abdul, ST 

 

Kasie Statistik 
 

Isravandy Ishak, S.Kom 
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Kepegawaian  

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo memiliki pegawai 

sebanyak 23 Orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 24 orang tersebut, 

terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris 

(Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 

orang, kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 8 Orang 

serta pelaksana 10 Orang. dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1  
komposisi Kepagwaian berdasarkan Eselon Jabatan 

 

No Uraian Eselon 

II 

Eselon 

III 

Eselon 

IV 

Staf Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 

2 Sekretaris - 1 - - 1 

3 Kepala Bidang - 3 - - 3 

4 Kepala Seksi dan Kepala 

Sub bagian 

- - 8 - 8 

5 Staf    10 11 

JUMLAH 1 4 8 10 23 

 

Selain pegawai berstatus ASN Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabuapten Gorontalo juga dibantu oleh 13 (Tiga Belas) orang tenaga 

honorer. Gambar 1.2 menunjukkan ko posisi Golongan III menempati 

jumlah terbanyak di Diskominfo Kabupaten Gorontalo, diikuti Tenaga 

Honorer dan Golongan IV. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai 

berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo 

Kabupaten Gorontalo, dapat dilihat pada gambar 1.2 
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Gambar 1.2  
Komposisi Pegawai Diskominfo Kabupaten Gorontalo Berdasrkan 

Status Kepegawaian Golongan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhaadap 

pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kabupaten 

Gorontalo dikelompokkan berdasrkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan 

pendidikan pegawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 1.2. sebagai ilustrasi 

komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten 

Gorontalo, ditunjukkan oleh Tabel 1.3 
 

Tabel 1.3  
Pendidikan Pegawai Diskominfo  

Kabupaten Gorontalo 
 

No Uraian S2 S1 D3 SLTA SLTP Jumlah 

1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 

2 Sekretaris 1 - - - - 1 

3 Kepala Bidang - 3 - - - 3 

4 Kepala Seksi dan 

kepala Sub Bagian 

2 6 - - - 8 

5 Staf - 5 1 3 1 11 

JUMLAH 4 14 1 3 1 23 

% 17,39 60,87 4,35 13,04 4,35 100 



 

 

12 
 

LKIP  2018 DISKOMINFO KAB. GORONTALO 

   

Gambar 1.4  
Komposisi Pendidikan Pegawai Diskominfo  

Kabupaten Gorontalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo sebanyak 4 orang (17,39%) yang memiliki 

pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan 

Perencanaan. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 14 orang (60,87%), 

D3 sebanyak 1 orang (4,32 %), SLTA sebanyak 3 orang (13,04%) dan 

SLTP sebanyak 1 orang (4,35%). 

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah 

pegawai serta pendidikan dari sumberdaya yang ada di Diskominfo 

Kabupaten Gorontalo untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan 

SDM, peningkatan pendidikan atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan 

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kabupaten 

Gorontalo. 

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam 

melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika 

memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi 

pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, 
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pemberdayaan informasi dilakukan oleh sesuai fungsi yakni sebagai 

produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun diolah dan 

disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. 

Peran Dinas Komunikasi di dalam memberikan layanan informasi dan 

pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat 

sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan 

infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan 

penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di 

Kabupaten Gorontalo. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum, antara lain: 

1. Perumusan kebijakanteknis dbidang komunikasi dan informatika 

2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) melalui: pengelolaan command center dan diadakannya 

Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan 

wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen 

penyebarluasan informasi sekaligus sebagai public relation 

diwilayahnya. 

3. Melaksanakan dialog publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat  

4. Pengelolaan website Pemkab Gorontalo dan semua OPD 

5. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID 
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6. Pembangunan data center standart 

7. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, 

media cetak dan media luar ruang 

1.4 Permasalahan Utama 

Salah satu misi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2016-

2021 Kabupaten Gorontalo dan menjadi isu strategis adalah meningkatkan 

reformasi birokrasi karena dipandang kinerja pemerintah belum optimal. 

Tidak dapat dipungkiri peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat 

memperoleh pelayanan yang baik dapat dilihat dari kinerja pelayanan 

publik. 

Adanya beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam proses 

pelaksanaan pembangunan bidang teknologi, komunikasi, informasi ialah 

sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dengan berbasis pada 

teknologi elektronik. 

2. Masih belum optimalnya kompetensi serta terbatasnya jumlah aparatur 

dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi terutama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan secara dengan berbasis 

teknologi. 

3. Masih terbatasnya/belum maksimalnya penyampaian informasi, 

diseminasi informasi khususnya informasi kepemerintahan melalui 

media informasi yang tersedia. 

4. Belum terintegrasinya sistem pelayanan antar perangkat daerah 

terutama yang melakukan pelayanan publik. 

5. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral sebagai bahan dan 

dokumen penunjang pengambilan kebijakan pembangunan. 

Oleh karena itu beberapa kebijakan terkait pelayanan publik yang 

melekat dengan tugas dan fungsi Diksominfo dalam upaya mendukung 

arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bidang 

reformasi birokrasi adalah: 
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1. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui media 

diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kominfo. 

2. Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat 

3. Penyelenggaraan layanan jaringan komunikasi data di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

4. Penyedian aplikasi penunjang e-Government 

5. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK).  

1.5 Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2017. 

Capaian kinerja tahun 2018 diperbandingkan dengan penetapan kinerja 

tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun 

sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.  

BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 

bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
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2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

3. Membandingkan teralisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada) 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan. 

6. Analisis atas efisiensi penggunaa sumberdaya 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja 

BAB IV   PENUTUP 

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkag dimasa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkakan kinerjanya. 
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BAB II 

 PERENCANAAN KINERJA  

 

2.1 Rencana Strategis 2016-2021 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang 

dalam revisi RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu 

perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pembantuan bidang komunikasi dan informatika. 

2.2  Visi dan Misi 

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi “Kabupaten 

Gorontalo  Sejahtera Dan  Mandiri”. Visi tersebut mempunyai makna, 

sebagai berikut: 

• Rumusan Visi “Gemilang” Hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang 

menunjukkan  kejayaan dan kemasyhuran yang memberi dampak pada 

rakyat yaitu kesejahteraan dan kemandirian sebagaiman visi Kabupaten 

Gorontalo RPJPD 2005-2025, “Kabupaten Gorontalo  sejahtera dan  

mandiri ”  

• Rumusan Visi “Madani” Kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang 

masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum 

yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg 

berperadaban  

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud 

serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo maka ditetapkan misi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Gorontalo sebagai berikut: 

1. Menciptakan SDM Cerdas, Sehat dan berkarakter 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas sehingga 

kedepannya akan tercipta SDM  yang produktif dan kompetitif dengan 
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karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era 

globalisasi.  

2. Memantapkan pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan 

sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, 

responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan 

adaptif terhadap perubahan yang terjadi.  

3. Mengoptimalkan sumberdaya alam menuju kemandirian 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

mewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal 

dan keungulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan 

pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan 

berkelanjutan  

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan 

hidup 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis 

kependudukan  dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan 

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses 

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada 

rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam 

perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

5. Melakukan kerjasama global untuk pembangunan daerah 

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan 

lembaga-lembaga external (lokal, regional, nasional dan global) dalam 

rangka mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo  

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 
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2016-2021 . tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi 

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna 

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing 

misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Misi-Tujuan 

Misi : Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Tujuan Indikator tujuan 

Terwujudnya SPBE di Lingkungan 

Pemerintah Gorontalo 

Penerapan e-goverment/aplikasi 

pemerintah 

 

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan 

yang dilakuakn untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan 

fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan 

dpat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah: 

Tabel 2.2 
Tujuan – Sasaran 

 

Misi : Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Tujuan : Terwujudnya SPBE di Lingkungan Pemerintah Gorontalo 

Indikator : Penerapan e-goverment/aplikasi pemerintah 

No Sasaran Indikator Kinerja 

1 Mengembangkan infrastruktur 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

Jumlah OPD yang menerapkan 

aplikasi dan sistem informasi dalam 

pelayanan 

Jumlah penguatan kapasitas media 

layanan informasi 

Jumlah dokumen data/informasi 

statistik yang tersedia 

2 Terwujudnya Dinas Komunikasi Nilai Hasil Evaluasi LKIP 
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dan Informatika yang 

profesional dan berkinerja tinggi 

Tingkat penyerapan anggaran 

Persentase temuan inspektorat/BPK 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan 

Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 

2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Gorontalo yang menjadi acuan untuk periode waktu 

tahun 2016-2021 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Indikator Kinerja Utama 

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo 
 

Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 

Terwujudnya 

SPBE di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Gorontalo 

Penerapan e-

goverment/aplikasi 

pemerintah 

Mengembangkan 

infrastruktur 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

1 Jumlah OPD yang 

menerapkan aplikasi 

dan sistem informasi 

dalam pelayanan 

2 Jumlah penguatan 

kapasitas media 

layanan informasi 

3 Jumlah dokumen 

data/informasi 

statistik yang 

tersedia 

Terwujudnya 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

yang profesional 

1 Nilai Hasil Evaluasi 

LKIP 

2 Tingkat penyerapan 

anggaran 

3 Persentase temuan 
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dan berkinerja 

tinggi 

inspektorat/BPK 

 

2.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENCAPAIAN 

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses 

perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten 

dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama 

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi 

dalam kaitannya denagn pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran 

merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur 

dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan karenanya 

harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian 

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa 

tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan maka perlu adanya strategi serta 

menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.  

Untuk mencapai misi kedua Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka 

strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 2.4 

berikut: 

Tabel 2.4 
Strategis-Kebijakan 

 

No  Strategi Kebijakan  

1 Pemanfataan teknologi 

informasi komunikasi dalam 

pelayanan dan pengelolaan 

informasi publik 

Membuka layanan partisipasi, aspirasi, 

pengelolaan opini dan pengaduan publik 

dalam penyelenggaraan pemerintah 

2 Menguatkan fungsi PPID dan 

PPIDP sebagai upaya 

mendukung keterbukaan 

informasi publik 

1. Menambah wawasan OPD tentang UU 

No.14 Tahun 2018 

2. Mengembangkan layanan publik yang 

interaktif dan menyentuh kebutuhan 
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masyarakat untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat akan layanan publik yang 

transparan dan lebih baik 

3 Memaksimalkan sumberdaya 

komunikasi publik di daerah 

1. Meningkatkan jumlah Kim yang 

terbentuk dan terbina 

2. Meningkatkan kemampuan untuk 

memberdayakan potensi (IT) 

masyarakat guna memmenuhi 

kebutuhan pendayagunaan media 

informasi dan komunikasi 

3. Mendayagunakan media informasi dan 

komunikasi secara kreatif dan inovatif 

4 Pembuatan Master Plan TIK 

sebagai pedoman 

pengembangan TIK di 

Kabupaten Gorontalo 

1. Menyiapkan dan menyediakan payung 

hukum yang memperkuat setiap 

kebijakan IT di daerah termasuk 

pemenuhan tuntutan transparansi 

layanan publik, peningkatan kualitas 

SDM bidang IT di OPD dengan 

peningkatan komunikasi dan 

koordinasiantar lembaga dan 

masyarakat 

2. Mengefektifkan komunikasi dan 

pengawasan terhadap OPD yang 

membangun aplikasi agar sesuai 

dengan Roadmap pengembangan 

aplikasi 

5 Meningkatkan dukungan dan 

kesadaran OPD terhadap 

pengembangan IT melalui 

penyediaan infrastruktur IT 

1. Penyediaan infrastruktur TIK, media 

center, aplikasi pemerintahan dan 

domain resmi 

2. Mengoptimalkan pengembangan data 

center yang memenuhi kebutuhan 
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kedepan dan memenuhi tuntutan 

masyarakat akan layanan publik yang 

transparan dan lebih baik 

3. Meningkatkan SDM bidang IT sesuai 

tupoksimOPD 

4. Meningkatkan kualitas proses dan 

output yang dihasilkan oleh integrasi 

sarana informasi dan data abse OPD 

untuk meningkatkan kinerja OPD 

5. Meningkatkan ketersediaan website 

resmi OPD 

6 Memperkuat fungsi statistk di 

daerah 

Menyajikan informasi khususnnya data 

statistik sektoral 

7 Memperkuat peran persandian 

dalam mengamankan informasi 

Meningkatakn standar pengamanan 

informasi sesuai ISO 27001 

8 Menyediakan sarana dan 

prasarana perkantoran 

1. Penyediaan dokumen perencanaan 

tepat waktu 

2. Meningkatkan jumlah temuan yang 

ditindaklanjuti 

 
2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator 

kinerja utama, Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo diimplementasikan 

melalui 4 program yang didukung 12 kegiatan. 

 Program Prioritas: 

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

Terlaksananya program pengembangan komunikasi, informasi dan 

media massa dengan indikator capaian programnya yakni persentase 

cakupan layanan akses informasi, dan Presentase jangkauan daerah 

terakses infrastruktur telematika 

Kegiatan : 

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi 
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b. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 

Terselenggaranya program kerjasama informasi dengan mass media 

dengan indikator capaian programnya yakni penguatan kapasitas 

media layanan informasi 

Kegiatan: 

a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

 Program Penunjang: 

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi 

kantor dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo. 

Kegiatan : 

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

c. Penyediaan bahan logistik kantor 

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang 

penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang 

diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Gorontalo. 

Kegiatan : 

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

b. Pengadaan peralatan gedung kantor 

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
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Tabel 2.5 
Program Utama dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 
 

No Jenis Program/Kegiatan Jumlah 

Kegiatan 

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 
Massa 

2 

2 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1 

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 

5 

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
 

4 

Total kegiatan 12 

 

2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang 

menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang 

memberikan tugas dan tanggungjawab jinerja secara berjenjang dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini 

menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada 

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat 

kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan 

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. 

Dengan demikian perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2018 pada dasarnya adalah 

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

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

tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. 

Adapun perjanjian kinerja yang disepakati antara Bupati Gorontalo 

sebagai Kepala Daerah dengan Kepala Dinas sebagai pelaksana teknis dari 

Bupati untuk tahun 2018 ialah seperti tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 2.6 
Perjanjian Kinerja  

Komunikasi dan Informatika tahun 2018 
 

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target 

1 Mengembangkan 
infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi 

Jumlah OPD yang menerapkan 
aplikasi dan sistem informasi 
dalam pelayanan 

1 OPD 

Jumlah penguatan kapasitas 
media layanan informasi 

12 
Media 

Jumlah dokumen data/informasi 
statistik yang tersedia 

- 

2 Terwujudnya Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika yang 
profesional dan berkinerja 
tinggi 

Nilai hasil evaluasi LKIP B 

Tingkat penyerapan anggaran 95 

Persentase temuan 
inspektorat/BPK 

0 

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Gorontalo pada tahun 2018 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah 

ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu 

yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan 

dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan 

kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja 

(Performance Plan). Penetapan sasaran stratgeis ini perlu untuk 

memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi 

sumberdaya OPD dalam kegiatan atau operasional OPD tiap-tiap tahun 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung 

pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh 

sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis 

terkait juga telah dapat dicapai.  

 

ALOKASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.7 
Alokasi Anggaran  

 

No Program / Kegiatan Anggaran 

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 934.910.000 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 118.465.000 

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 192.550.000 

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 259.385.000 

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 314.510.000 

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50.000.000 

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 546.500.000 

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 280.000.000 

2 Pengadaan peralatan gedung kantor 219.000.000 

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28.000.000 

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.500.000 

III Program Pengembangan Komuniksi, Informasi dan 

Media Massa 

556.730.000 

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komuniksi dan 

Informasi 

114.230.000 

2 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 442.500.000 

IV Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 391.090.000 

1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

391.090.000 

JUMLAH 2.429.230.000 
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BAB III     

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya 

terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti 

pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, 

program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program 

dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan 

yang telah dibuat. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2018 

dengan realisasinya dan pencapauan indikator sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran 

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut: 

1. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala 

yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres Positif 

 

Skor Rentang capaian Kategori Capaian 

4 Antara 96 sampai 100 Sangat berhasil 

3 76% sampai 95% Berhasil 

2 56% sampai 75% Cukup berhasil 

1 Kurang dari 55% Kurang berhasil 

 

2. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, 

maka skala yang digunakan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Sakala pengukuran capaian Sasaran kinerja Progres 

 

Skor Rentang capaian Kategori Capaian 

1 Antara 91 sampai 100 Kurang berhasil 

2 76% sampai 90% Cukup berhasil 

3 56% sampai 75% Berhasil 

4 Kurang dari 55% Sangat berhasil 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Capaian Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi 

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan 

Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas pelaporan Kierja Instansi 

Pemerintah. Capaian indiaktor kinerja (IKU) dan capaian indiaktor kinerja 

makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan 

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

3.2 PENGUKURAN KINERJA 

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 disajikan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.3 
Pencapaian dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Nasion
al/SPM 

Capaian 
Tahun 
2017 

Tahun 2018 Target 
Akhir 

RPJMD / 
Renstra 

Capaian s/d 
Tahun 2018 

terhadap 
Target Akhir 

RPJMD / 
Renstra 

(REALISASI 
TAHUN n / 
TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

Target Realisasi Capaian
% 

Realisasi 

1 Mengembangkan 
infrastruktur teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

Jumlah OPD yang 
menerapkan aplikasi dan 
sistem informasi dalam 
pelayanan 

 4 OPD 1 OPD 7 OPD 700 12 OPD 700 

Jumlah penguatan 
kapasitas media layanan 
informasi 

 12  
Media 

12 
Media 

12 
 Media 

100 22  
Media 

100 

Jumlah dokumen 
data/statistik yang tersedia 

 0 0 0 100 4 Dok 100 

2 Terwujudnya Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika profesional 
dan berkinerja tinggi 

Nilai hasil evaluasi LKIP  C B B 100 A 100 

Tingkat penyerapan 
anggaran 

 98,47 95 99,93 105,19 98 105,19 

Persentase temuan 
inspektorat/BPK 

 0 0 0 100 0 100 
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3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Analisis capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan 

informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2018 disajikan sebagai berikut: 

Misi 2 : Memantapkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Tujuan: Terwujudnya SPBE di Lingkungan Pemerintah Gorontalo 

Sasaran 1: Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 

Dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator sebagai berikut: 

➢ Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi dan sistem informasi dalam 

pelayanan, target 1 OPD, realisasi 7 OPD 

➢ Jumlah penguatan kapasitas media layanan informasi target 12 Media, 

realisasi 12 Media 

➢ Jumlah dokumen data/statistik yang tersedia baik. Untuk indikator sasaran 

ini belum memenuhi target maupun realisasi . 

Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

Tabel 3.4 
Pencapaian kinerja dan realisasi tahun 2018 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIA
N 

TAHUN 
2017 
(n-1) 

TAHUN 2018 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

/ 
RENSTR

A 

Capaian 
s/d 

Tahun n 
terhada
p Target 

Akhir 
RPJMD 

/ 
Renstra 
(REALIS

ASI 
TAHUN 

n / 
TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

TARG
ET 

REALI
SASI 

CAPAIAN 
% 

REALISA
SI) 

1 3 5 6 7 8 9 10 

1 

Jumlah OPD yang menerapkan 

aplikasi dan sistem informasi 

dalam pelayanan 

4  
OPD 

1 
OPD 

7  
OPD 

700 12 
 OPD 

700 

2 Jumlah penguatan kapasitas 12  12 12 100 22  100 
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media layanan informasi Media Media  Media Media 

3 
Jumlah dokumen data/statistik 
yang tersedia 

0 0 0 100 4 Dok 100 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran Mengembangkan 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: 

➢ Indikator cakupan Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi dan sistem 

informasi dalam pelayanan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 

Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018. Capaian tahun 2018 adalah 7 

OPD dengan target 1 OPD, capaian realisasi adalah 700% dari target 

12 OPD pada tahun 2021. 

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 tergolong berhasil bila 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian 

kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

Program Pengembangan Komuniksi, Informasi dan media Massa. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan dan 

Pengembangan Jaringan Komuniksi dan Informasi. Output dari kegiatan 

ini yaitu terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan 

Komuniksi dan Informasi. Adapun outcome yaitu lancarnya kegiatan 

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komuniksi dan Informasi. Dalam 

rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam urusan komunikasi 

dan informatika dalam menyajikan data terkini mengenai data dasar 

aplikasi yang terintegrasi dilaksanakan beberapa kegiatan: 

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dilaksanakan 35 kali dengan 

anggaran sebesar Rp. 14.300.000 terealisasi sebesar Rp. 14.300.000 

- Belanja perjalanan dinas keluar daerah dilaksanakan 15 Kali dengan 

anggaran sebesar Rp. 62.430.000 terealisasi sebesar Rp. 62.351.203 

- Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, anggaran sebesar Rp. 

17.500.000 terealisasi sebesar Rp. 17.500.000, rincian belanja ini 

meliputi pemasangan instalasi jaringan command center. 
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- Belanja sewa komputer dan printer, anggaran sebesar Rp. 6.500.000 

terealisasi sebesar Rp. 6.500.000 

- Pengadaan alat rumah tangga lainnya berupa sound sistem, anggaran 

sebesar Rp. 15.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 

- Pengadaan Meubelair, anggaran sebesar Rp. 13.500.000 terealisasi 

sebesar Rp. 13.500.000.  Rincian kegiatan ini berupa pengadaan kursi 

putar kursi tamu 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000; 

pengadaan kursi tamu sofa 1 set anggaran sebesar Rp 8.000.000; dan 

pengadaan meja kerja anggaran sebesar Rp. 3.500.000 

➢ Indikator Jumlah penguatan kapasitas media layanan informasi selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018. 

Capaian tahun 2018 adalah 100 % dengan target 100 %, capaian 

realisasi adalah 100 % capaian pada tahun 2018 telah berhasil 

menyumbang 100 % dari target 100 %  pada tahun 2021. Realisasi ini 

didapat dengan perhitungan : jumlah penguatan kapasitas media 

layanan informasi dibagi jumlah jumlah media dikali 100 

Pencapaian kinerja Pencapaian kinerja pada tahun 2018 Tergolong 

berhasil bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, keberhasil 

pencapaian kinerja pada tahun 2018 didukung dari program dan 

kegiatan sebagai berikut : 

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah; 

Output dari kegiatan ini berupa Informasi Pembangunan Daerah 

Yang dimuat di Media Massa, baik itu media cetak, media elektronik 
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dan media Online. adapun outcome dari kegiatan ini Masyarakat 

Mengetahui Informasi Pembangunan Daerah sehingga Masyarakat 

lebih Peduli Terhadap kemajuan Pembangunan Daerah,berupa : 

- Penyebarluasan informasi / berita kegiatan pemerintah daerah di 

12 media cetak ada sebanyak 144 berita selama tahun 2018. 

- Penyebaran berita melalui Stasiun Radio Lokal Swasta sebanyak 

4 tayangan berita. 

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah; 

Ada pun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyebarluasan 

informasi melalui Command Center Kabupaten Gorontalo sebanyak 

12 Info Publik 

3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi 

Masyrakat; 

Output program dan kegiatan diatas yaitu Telaksananya kegiatan 

penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Penyebarluasan 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Penyebaran Informasi Yang 

Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Outcomenya adalah 

Lancarnya kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan 

Daerah, Penyebarluasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, 

Penyebaran Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. 

 Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: 

- Kerjasama dengan media cetak 

- Kerjasama dengan media elektronik 

- Sosialisasi Aplikasi LAPOR!SP4N sebanyak 1 kali 

 

 

➢ Indikator Jumlah dokumen data/statistik yang tersedia 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, 

Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kabupaten Gorontalo. Melalui perda tersebut kewenangan 

urusan statistik yang sebelumnya ditangani oleh Bapeda menjadi 

berpindah ditangani oleh Dinas Kominfo. Sehingga program 

pengembangan data/Informasi/Statistik daerah juga dapat 

dimunculkan pada DPPA Dinas Kominfo tahun 2019. 

a. Permasalahan sasaran Mengembangkan infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi 

1. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah 

pengelolaand ana rti penting komunikasi dan informatika 

2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum 

maksimal pemanfaatannya 

b. Solusi yang diupayakan untuk mencapai sasaran diantaranya: 

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan kelompok 

informasi masyarakat (KIM) dan peningkatan kempetensi KIM 

dengan berbasis IT 

2. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini public 

sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

serta mengidentifikasinya sebagai upaya solusi dengan  

3.4 REALIASASI KEUANGAN 

Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo 

tahun 2018 sebesar Rp. 4.079.214.377 dan dilakukan perubahan pada P-APBD 

menjadi Rp. 4.350.645.380.  

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2018 dapat 

terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang 

maksimal karena tidaks esuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Secara 

umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik program dan 

kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 3. 
Anggaran dan Realisasi belanja Tahun 2018 

 
 

No 

PROGRAM/KEGIATAN 

ANGGARAN BELANJA 2017 

REALISASI 

KEUANGAN 

(Rp) 

CAPAI

AN 

(%) 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

(Rp.) 

SETELAH 

PERUBAHAN 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 

I Belanja Tidak Langsung 1.764.684.377 1.921.415.380 1.862.788.490 96,95 

A Belanja Pegawai 1.764.684.377 1.921.415.380 1.862.788.490 96,95 

1 Gaji dan Tunjangan 1.357.431.377 1.416.999.318 1.381.765.740 97,51 

2 Tambahan Penghasilan PNS 407.253.000 504.416.062 481.022.750 95,36 

II Belanja Langsung  2.314.530.000 2.429.230.000 2.414.821.600 99,83 

 A  
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
806.170.000 

934.910.000 921.855.153 99,73 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumberdaya Air dan Listrik 111.580.000 
 

118.465.000 

 

118.310.000 

 

99,87 

2 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan 168.600.000 
 

192.550.000 

 

187.650.000 

 

97,46 

3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
245.155.000 

 

259.385.000 
 

251.768.200 

 

97,06 

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
Keluar Daerah 

250.835.000 
 

314.510.000 
 

314.376.953 
 

99,96 

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Dalam Daerah 
30.000.000 

 

50.000.000 

 

49.750.000 

 

99,50 

B Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 574.000.000 

 

546.500.000 

 

546.500.000 

 

100 

1 Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

280.000.000 
 

280.000.000 
 

280.000.000 
 

100 

2 
Pengadaan peralatan gedung kantor 243.500.000 

 

219.000.000 
 

219.000.000 
 

100 

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor 

28.000.000 28.000.000 28.000.000 
 

100 

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

22.500.000 22.500.000 22.500.000 
 

100 

C Program Pengembangan 
Komuniksi, Informasi dan 
media Massa 

555.600.000 

 

 
556.730.000 

 

55.645.606 

 

99,85 

1 Pembinaan dan Pengembangan 
Jaringan Komuniksi dan Informasi 101.850.000 

 

114.230.000 

 

114.151.203 

 

99,93 

2 Pengkajian dan Pengembangan 
Sistem Informasi 453.750.000 

 

442.500.000 

 

441.494.403 

 

99,77 
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D Program Kerjasama Informasi 
Dengan Mass Media 378.760.000 

 
391.090.000 

 
390.820.841 

 
99,93 

1 Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 

378.760.000 

 

 
391.090.000 

 

 
390.090.000 

 

 
99,93 

 
 

 

TOTAL 4.079.214.377 4.350.645.380 4.277.610.090 98,32 
 

 

 
 

ANALISA EFISIENSI 

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk 

sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat 

bahwa mayoritas dari 2 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih 

dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di 

bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran (1): Mengembangkan infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun 

dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 99,85 % dari total anggaran yang 

dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran (2) : 

Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang profesional dan berkinerja 

tinggi, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi 

anggaran hanya sebanyak 99,73 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai 

dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah 

mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan 

prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip 

pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya 

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo 

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam 

pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai 

RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016-2021. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi 

dan Informatika Tahun 2018 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat 

penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance  dan 

dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi 

sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo 

kepada masyarakat. 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka 

diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Tahun 

2018 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2016, 

sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk emncapai prestasi yang lebih 

baik hingga tahun-tahun berikutnya 

Sepanjang tahun 2018 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai dalam 

pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar sebagai berikut: 

1. Urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah bertambahnya 

jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh OPD, bertambahnya jumlah 

OPD yang terkoneksi ke jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo, terselenggaranya jenis pelayanan dasar SPM bidang 

komunikasi dan informatika, tersedianya masterplan pengembangan TIK 

sebagai dasar acuan pengembangan pelayanan publik Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo berbasis teknologi informasi, terlaksananya 

pengembangan desiminasi informasi melalui media massa, terbitnya 

beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan Tik di Kabupaten Gorontalo 
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2. Urusan Statistik tersedianya Analisis Pembangunan Ekonomi (APE) dan 

tersedianya Analisis Pembangunan Sosial (APS) tahun 2018, sebagai 

bahan penunjang satu data Kabupaten Gorontalo. 

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai 

sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen dan dukungan 

pimpinan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, 

walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan 

personil yang memadai juga menjadi salah penentu keberhasilan 

pencapaian kinerja di tahun 2018 ini. 

B. Saran 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai tugas 

pokok melaskanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika yang 

mempunyai tugas antara lain: Perumusan kebijakan teknis di bidang 

Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh 

masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan 

urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang 

proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. 

Agar peran Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo dapat optimal dalam 

fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat 

konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka 

diperlukan rekomendasi antara lain: 

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan bagi OPD se Kabupaten   

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

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



 

 

40 
 

LKIP  2018 DISKOMINFO KAB. GORONTALO 

   

3. Penyeragaman nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang 

menangani bidang Kominfo di kabupaten/kota masih berstatus bagian 

untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan bidang Kominfo.  

4. Mendorong SKPD di lingkungan Kabupaten Gorontalo maupun dalam 

rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi 

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   

   

Limboto,         Januari 2019 
KEPALA DINAS KOMINFO 
KABUPATEN GORONTALO 

 
 
 

Drs. Hi. RUSTAM AZIS NURHAMIDIN, M.Pd 
NIP. 19701227 199803 1 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


