INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019

1.

Jabatan

: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

2.

Tugas

: - Melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi
umum, kepegawaian.

3.

Fungsi

: - Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan
rapat dan perjalanan dinas
- Penyusunan perencanaan kegiatan dinas
- Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- Pengelolaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
- Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang
- Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang
- Pelaksanaan tugas-tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

SASARAN KINERJA
Meningkatnya Mutu
Pelayanan Administasi
Perkantoran

INDIKATOR KINERJA
1. Nilai IKM Intern

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Nilai IKM
Target nilai IKM

Hasil survey kepuasan
masyarakat (SKM)

x 100%

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA
2. Jumlah Penyediaan jasa
dan pelayanan administrasi
perkantoran

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Surat menyurat kedinasan, kerumahtanggaan,
kepegawaian dan perlengkapan teragendakan dan
terproses sepanjang tahun

3. Jumlah laporan capaian
Jumlah dokumen perencanaan dan hasil
kinerja dan ikhtisar realisasi evaluasi program dan kegiatan serta Tersusunnya
kinerja SKPD
laporan insidentil tribulan dan tahunan

Renstra, PK, DPA,
RKT/Renja, LkjIP,
LPPD, LKPJ, Evaluasi
dan Pelaporan

4. Persentase Aset kantor
yang layak fungsi

Kartu Inventaris Barang
(KIB)

Jumlah asset kantor yang layak fungsix 100%
Jumlah selur uh asset yang digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

Magetan ,
Agustus 2019
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19721222 199303 1 005

JOKO WALUYO, SE. M.Eng
Pembina
NIP. 19741110 199803 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019

1.

Jabatan

: Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.

Tugas

: -

3.

Fungsi

Melaksanakan urusan surat menyurat.
Pengadaan barang dan jasa.
Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
Melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan keamanan kantor.
Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan
mutasi pegawai.
Mengurus kenaikan pangkat pegawai.
Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
Mengurus kesejahteraan pegawai.
SKP Jumlah SKP semua karyawan
Mengurus pengajuan Cuti PNS
Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.

:

SASARAN/KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya administrasi
surat menyurat sesuai
dengan SOP

Persentase administrasi surat
menyurat tepat waktu

Terpenuhinya data
administrasi kepegawaian

Persentase data yang
memenuhi syarat kelengkapan
data pegawai. (data pegawai
yang lengkap / update)
Jumlah SKP Jumlah SKP
semua karyawan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Jumlah surat yang masuk Jumlah surat yg
didistribusikan
Jumlah data pegawai yang lengkap
Jumlah pegawai yang ada di BKD

Jumlah SKP Jumlah SKP semua karyawan

SUMBER DATA

 Nota Dinas
 Surat Masuk
 Surat Keluar
 Data Urut Kepangkatan
 Data Simpeg

SASARAN/KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

Terpenuhinya sarana dan
prasarana

Persentase sarana dan
prasarana yang harus ada

Terpenuhinya arsip data
inventarisasi barang

Prosentase terhadap
pemantauan kegiatan
inventarisasi barang

Meningkatnya kompetensi
dan kualitas aparatur
perangkat dinas

Jumlah pegawai yang
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan
difasilitasi dalam meningkatkan pelatihan
SDM pegawai

Jumlah sarana dan prasarana yang ada
jumlah sarana dan prasarana yang
seharusnya ada
Jumlah barang yang ter-inventarisasi Jumlah
keseluruhan barang

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

JOKO WALUYO, SE. M.Eng
Pembina
NIP. 19741110 199803 1 010

SUMBER DATA





DPA
Kartu Inventaris Barang (KIB)
Kontrak Pengadaan (SPJ)

Magetan,
Januari 2019
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ANI TRIARSO, S.Sos
NIP. 19690827 199502 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019

1.

Jabatan

: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

2.

Fungsi

: - Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan
media. opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- Penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan
media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Daerah;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Daerah;
- Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup Pemerintah Daerah pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah.
pelayanan informasi publik di Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.

Tugas

: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media,
opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah
Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah

SASARAN/KINERJA

Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa

INDIKATOR KINERJA
cakupan desiminasi
kebijakan/kegiatan
pemerintah daerah

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19721222 199303 1 005

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah desiminasi informasi dalam satu tahun x 100%
Jumlah Hari Kerja Dalam 1 Tahun

SUMBER DATA

Magetan,
Oktober 2019
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SRI SOEJARTI, SE, M.M
NIP. 19661205 199103 2 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019

1.

Jabatan

: Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2.

Tugas

: - melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
- mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Daerah;
- melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan
Daerah;
- melakukan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- melakukan pengelolaan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi peraturan perundang-undangan tentang
keterbukaan informasi publik;
- melakukan pelayanan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi peraturan perundang-undangan tentang
keterbukaan informasi publik;
- melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di Daerah;
- melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.

Fungsi

:

SASARAN/KINERJA

Meningkatnya
Penyebarluasan Informasi
yang bersifat Penyuluhan
bagi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penyuluhan kepada
Masyarakat

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah desiminasi informasi dalam satu tahun
x 100%
Jumlah Hari Kerja Dalam 1 Tahun

SUMBER DATA

Meningkatnya
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah

Jumlah update informasi
pembangunan daerah

Pengembangan Media
Center

Jumlah media center yang
dikelola

Jumlah Update Informasi selama 1 tahun

Jumlah media yang dikelola

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Magetan,
Oktober 2019
KASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SRI SOEJARTI, SE, M.M
NIP. 19661205 199103 2 013

Ir. BAMBANG INDRAWAN
NIP. 19650629 199803 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019

1.

Jabatan

: Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

2.

Tugas

: - melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- melakukan pembuatan konten lokal;
- melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di Daerah;
- melakukan pengelolaan hubungan dengan media
- melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.

Fungsi

: -

LPPL Radio Magetan
Indah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah jam siaran Radio
LPPL Magetan Indah

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Jam selama 1 tahun

Pengembangan Kemitraan
informasi dan Komunikasi

Jumlah kelompok informasi
masyarakat yang dibina

Jumlah Kelompok KIM
Jumlah Kecamatan

SASARAN/KINERJA

SUMBER DATA

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Magetan,
Oktober 2019
KASI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SRI SOEJARTI, SE, M.M
NIP. 19661205 199103 2 013

ANJAR KURNIAWAN, S.Sos
NIP. 19850522 201101 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019
1.

Jabatan

: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.

Tugas

:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem
komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian
untuk pengamanan informasi;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster
recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data
dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi; dan
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem

komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3.

Fungsi

: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar
data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi
e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi.

SASARAN/KINERJA
Pemanfaatan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi
Pengembangan Persandian

INDIKATOR KINERJA
Cakupan sistem informasi
yang dikembangkan
Cakupan pelayanan
persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19721222 199303 1 005

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah OPD yang mempunyai layanan SPBE ) x 100%
Jumlah OPD

SUMBER DATA

OPD yang mempunyai kebijakan keamanan informasi
Jumlah OPD

Magetan,
Oktober 2019
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Drs. SIGIT SUKAMTO
NIP. 19680811 199312 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019
1.

Jabatan

: Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.

Tugas

:

- melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- melakukan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi
informatika;
- melakukan Government Cloud Computing;
- melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- melakukan layanan filtering konten negatif;
- melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.

Fungsi

: -

SASARAN/KINERJA
Pemanfaatan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi

INDIKATOR KINERJA
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Jaringan TIK Pemerintah Daerah
Pengelolaan dan Pengembangan Data
Center Pemerintah Daerah

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan FO
Jumlah OPD
Data Center yang dikelola

SUMBER DATA

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Magetan,
Oktober 2019
KASI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Drs. SIGIT SUKAMTO
NIP. 19680811 199312 1 004

HENDRO WICAKSONO, S.KOM
NIP. 19830214 201101 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019
1.

Jabatan

: Kasi Pengembangan Aplikasi

2.

Tugas

:

- melakukan walidata dan kebijakan;
- melakukan layanan recovery data dan informasi;
- melakukan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi
Publik;
- melakukan Layanan Layanan interoperabilitas;
- melakukan Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
- melakukan layanan pusat Application Program Interface (API) Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.

Fungsi

: melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi

SASARAN/KINERJA

Meningkatnya
Pengembangan Aplikasi

INDIKATOR KINERJA
Jumlah aplikasi yang
dikembangkan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Aplikasi yang dikembangkan

SUMBER DATA

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Magetan,
Oktober 2019
KASI PENGEMBANGAN APLIKASI

Drs. SIGIT SUKAMTO
NIP. 19680811 199312 1 004

WISKU BAMBANG D, ST
NIP. 19711104 200212 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERUBAHAN TAHUN 2019
1.

Jabatan

: Kepala Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika

2.

Tugas

:

-

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan
sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah
Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah,
penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di Daerah, pengelolaan data dan statistik Daerah.

3.

Fungsi

:



penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Daerah,
pengelolaan data dan statistik Daerah;



penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Daerah,
pengelolaan data dan statistik Daerah;



penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah
Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah, pengelolaan data dan statistik Daerah;


penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City di Daerah, pengelolaan data dan statistik Daerah;



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government
Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah,
pengelolaan data dan statistik Daerah; dan



pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SASARAN/KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Tata Kelola
Komunikasi dan
Informatika

Cakupan Tata Kelola SPBE
dan Smart City

Meningkatnya Sumber
Daya Bidang Komunikasi
dan Informatika

Persentase OPD dan
pemerintah desa yang
memiliki sumber daya
bidang Kominfo
Persentase ketersediaan
data statistik sektoral

Meningkatnya Sumber
Daya Bidang Komunikasi
dan Informatika

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah Tata Kelola yang disusun

x 100%

Jumlah OPD
Jumlah pelatihan yang diselenggarakan

Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral x 100%
Jumlah OPD

SUMBER DATA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19721222 199303 1 005

Magetan,
Agustus 2019
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HENRY SLAMET TRIANTO, SAP
NIP. 19751003 199901 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019
1.

Jabatan

: Kasi Data dan Statistik

2.

Tugas

: - melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan
Daerah yang dilakukan secara berkala

statistik

sektoral

Pemerintah

maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei kompilasi produk

administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
- melakukan pengolahan. updating dan analisis data/informasi yang

dan teknologi;

berhubungan dengan statistik sektoral daerah

untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengolahan data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB);

- melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik Daerah

untuk konsumsi publik melalui teknologi

informasi; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3.

Fungsi

: - pengelolaan data dan statistik Daerah

SASARAN/KINERJA

Pengembangan
data/informasi/statistik
daerah

INDIKATOR KINERJA
Ketersediaan data statistik
sektoral

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral

KEPALA BIDANG TATA KELOLA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KASI DATA DAN STATISTIK

HENRY SLAMET TRIANTO, SAP
NIP. 19751003 199901 1 001

FITRIA AYU PERDANA, S.Si
NIP. 19860523 201001 2 034

SUMBER DATA

