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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dapat diselesaikan, 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. 

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akutanbilitas kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP ) 

Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja pemerintah. 

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

merupakan LKJIP tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis 2018-2023 yang 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, 

serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tupoksi yang 

dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian 

kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 202`. 

Kami mengharapakan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media 

pertanggungjawabkan capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun berikutnya. 

 
Terima kasih 
Pangkajene Sidenreng      Januari 2022 
Kepala Dinas Komunikasidan Informatika 

 
 
 

H.BACHTIAR,SHi, M.Si 
Pangkat : Pembina Tk I 
NIP.19710122 199203 1 003 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyusunan Laporan 

Kinerja  Isntansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas 

Komunikasi dan Informatika  untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses 

penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga 

kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 ini 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan 

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan 

dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam 

penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang 

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah 

dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai. 

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi 

Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 

dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
LATAR BELAKANG 

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk 

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan 

efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar 

dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui 

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan 

LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana 

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk 

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. 

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan 

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban 

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari 

prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 
 
 
 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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LKj Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 

(satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi 

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. 

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi 

perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Identifikasi keberhasilan, permasalahan 

dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai 

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. 

 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Tugas Pokok dan  fungsi   Dinas   Komunikasi  dan  Informatika    

KabupatenSidenreng   Rappang sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 

Kerja Dinas Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan untuk 

: 

1. Tugas 

Sesuai Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2020  dalam bab 

IV pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa : “ Dinas Komunikasi dan Informatika 

membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika. Urusan pemerintahan bidang statistic dan urusan 

pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah 

2. Fungsi 

Selanjutnya dalam bab IV bagian ke satu pasal 4 ayat 2 disebutkan, dalam 

melaksanakan tugas sebagaiman  dimaksudkan pada ayat 1 Dinas Komunikasi 

dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika 

b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik 

c) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian 
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d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahn bidang komunikasi 

dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, 

urusan pemerintahn bidang statistic dan urusan pemerintahn bidang 

persandian 

e) Pelaksanaan administrasi Dinas, dan 

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

 
ISU STRATEGIS 

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dituangkan dalam Renja 

tahun 2021 adalah : 

 
Strategi dasar pembangunan urusan komunikasi,  informatika, statistik persandian Kabupaten 

Sidenreng Rappang dititik beratkan pada pelayanan / pembinaan yang mendorong tumbuhnya sistem 

agrobisnis yang lebih modern, melalui pengembangan/infrastruktur  jaringan komunikasi dan 

informatika yang lebih baik. 

 
 
STRUKTUR ORGANISASI Dinas Komunikasi Dan Informatika 

 

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 50 Tahun 2020 

tentang Uraian tugas Sekretariat, Bidang, Seksi/Subbag Dinas Kominfo Kabuapten Sidenreng 

sesuai Struktur Organisasi dan tata kerja ( SOTK) terdiri dari 1 unit eselon II, 4 unit eselon III, 

yang terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang 

Gambar 1.... Struktur Organisasi 

 
Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng 

Rappang Nomor 50 Tahun 2020  adalah sebagai berikut : 

1) Sekretariat  yang dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika , mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian, hukum ,keuangan dalam lingkungan dinas  

2) Bidang Humas Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi 
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3) Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kehumasan, informasi dan komunikasi  

4) Bidang persandian dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

persandian dan keamanan informasi 

3. Aspek Strategi 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek 

strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan 

pembangunan yang bermanfaat. Selain itu pemberdayaan informasi yang dilakukan 

oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sidenreng Rappang 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 dan Informatika di dalam memberikan layanan informasi 

dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesai dengan 

kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan Infrastruktur TIK di daerah 

dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan 

pemberdayaan kepada masyarakat di Kabuapaten Sidenreng Rappang. 

 

 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain : 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi 

dan informatiak yaitu penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media 

cetak dan media luar ruang 

 

1.2. KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA 

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 27 
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orang dengan rincian sebagai berikut :  

 Komposisi jumlah Pegawai berdasarkan unit dan golongan ruang Tahun 2021 

N
o URAIAN 

GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV GRAN
D 

TOTA
L 

a b c D 

JM
L

 

a B c d 

JM
L

 

a b c d 

JM
L

 

a b c d 

JM
L

 

1 Kepala Dinas - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -   1 1 

2 Sekretaris - - - - - - - 1 - 1 - 2  2 - 4   1 - - 1 6 

3 Bidang  - - - - - - - - - -   3 1 2 6 - - - - - 6 

4 

Bidang 
Pengelolaan 
Informasi, 
Komunikasi Publik 
dan Statistik 

- - - - - - - - - - 1 - 2 1 4  1 - - - 1 5 

5 Bidang Persandian - - - - - - -   - - - - 2  2 4  1 - - - 1 5 

  Jumlah - - - - - - - 1 - 1 1 5 7 5 18 2 1 - - 4 23 

 

 Komposisi Pendidikan PNS 

NO Pendidikan PNS Jumlah Presentase 

1 
S2 2 org   

2 
S1 19 org   

3 
Sarjana Muda 1 org  

4 
SLTA  1 org   

  
Jumlah 23 org   

 Komposisi Status Kepegawaian 

NO Status Kepegawaian Jumlah Presentase 

1 
PNS 23 org   

2 
CPNS   org   

3 
Honorer 33 org   

  
Jumlah 56 org   
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 Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap ( Tenaga Kontrak ) 
 

NO Pendidikan Pegawai 
Tidak Tetap  Jumlah Presentase 

1 
SLTA 21 org   

2 
D III   org   

3 
S1 12 org   

  
Jumlah 33 org   

 

 Komposisi Eselon PNS 

 

NO Eselon PNS Jumlah Presentase 

1 Eselon II  1 org   
2 Eselon III 4 org   
3 Eselon IV 11 org   
4 Staf 7 org   
  Jumlah 23 org   

 
 Komposisi Umur PNS 

 

NO Umur PNS Jumlah Presentase 

1 < 25 th    org   
 2 25 - 30 th 1 org   
 3 31 - 40 th 6 org   
4 41 - 50 th 10 org   
5 51 - 55  3 org   
6 56 – 58 2 org   
 7 < 58  1 org   
  Jumlah 23 org   

 
 

 Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Kab. Sidenreng Rappang 
 

NO Pegawai ditempatkan Jumlah Presentase 

1 Sekretariat 7 org   

2 
Bidang  Pengelolaan 
Informasi, Komunikasi 
Publik dan Statistik 11 org   
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3 
Bidang  Pengembangan 
Sumber Daya, Infra 
Struktur Komunikasi dan 
Informatika 

         
8 org   

4 Bidang Persandian 7 org   
  Jumlah 33 org   

 
 
 

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2021. 

Capaian kinerja tahun 2021 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian 

Laporan Kinerja Dinas  Komunikasi dan Informtika Kabupaten Sidenreng Rappang 

sebagai berikut : 

Bab I - Pendahuluan, menguraiakan secara ringkas latar belakang, peran strategis 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang serta struktur 

organisasi 

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan 

yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 meliputi RPJMD 

Kabupaten Sidenreng Rappang  tahun 2018 -2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2021 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021,  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pasa Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategi Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategi organisasi 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( 
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jika ada ) 

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / 

penurunan kinerja serta alterbative solusi yang telah dilakukan 

6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya 

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja 

Bab IV – Penutup, mengaraikan kesimpulan dari laporan Kinerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 mengaraikan rekomentasi 

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
 
RENCANA STRATEGIS Dinas Komunikasi dan Informatika 
 
VISI DAN MISI 

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan 

yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Dinas Komunikasi dan 

Informatika, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam 

RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan 

visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika  yang tertuang dalam RENSTRA tersebut. 

VISI : 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 memiliki Visi 

“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan 

Masyarakat Aman, Adil dan Sejahtera. 

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan 

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng rappang adalah dimana 

urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka 

pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta 

pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 
    

Berdasarkan rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang paling berkaitan dengan tugas dan 

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah adalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kelima dari misi

 Kabupaten Sidenreng Rappang  sebagai berikut : 

 “Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi 

pemerintah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance 
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dan elektronik governance” 

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin 

dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut 

yang dilaskanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 

 “Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah 

dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan”. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah 

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit 

pelayanan public, meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan 

teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

TUJUAN 

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau 

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi 

publik 

2. Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan Data 

3. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah  ( Dinas Komunikasi dan Informatika 

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan 

dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.1 

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI 
AWAL 

TARGET 

          

Meningkatkan akses 
terhadap 
masyarakat melalui 
informasi dengan 
komunikasi publik 

Persentase luas 
wilayah yang 
tercoverange 
jaringan internet 

%  78,97  78,97 

          

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
data statistik 

persentase data 
statistik yang 
dipublikasikan 

%  100  100 
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Meningkatkan 
kulitas, ketersediaan 
dan keamanan data 

Jumlah perangkat 
daerah yang 
menggunakan 
sandi dalam 
berkomunikasi 
perangkat daerah 

%     

          

Meningkatkan tata 
kelola kinerja dan 
keuangan 

Predikat Nilai 
SAKIP % 50,07 ( CC) 50,07 ( CC) 

 
 
SASARAN 

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2 

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

SASARAN  
  

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
KONDISI 

AWAL 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA   

    
        

Meningkatnya 
jangkauan infrastruktur 
jaringan internet   

Persentase Luas Wilayah 
yang terjangkau  
Infrastruktur  jaringan  
intenet  dan infrastruktur 
lainnya 

% 78,97   

Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media massa 

  Persentase 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media yang 
dikelola 

% 57 

  
  

  

          
Meningkatnya 
data/informasi/statistik 
sektoral sebagai bahan 
untuk perencanaan 
pembangunan 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Persentase  dokumen data / 
informasi  dan statistik 
sektoral  yang dihasilkan 

%  
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Meningkatnya perangkat 
daerah yang 
menggunakan bahasa 
sandi dalam 
berkomunikasi untuk 
keamanan informasi 

  

Persentase Perangkat daerah 
yang telah menggunakan 
sandi dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

% 100   

Meningkatnya tata kelola 
dan kinerja keuangan 

  Predikat Nilai SAKIP Kategori 50,07 ( CC) 

  
  

       

        

          
 

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam 

RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui 

perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing 

sasaran tahun 2021 sebagai berikut: 

 
 

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021 
 

SASARAN STRATEGIS 
  

PROGRAM PENDUKUNG 
  

Meningkatnya jangkauan infrastruktur 
jaringan internet 

1 
Program  Aplikasi Informatika 

  

Meningkatnya penyebarluasan informasi 
dan kerjasama media massa 1 Program Komunikasi Publik 

      

Meningkatnya perangkat daerah yang 
menggunakan bahasa sandi dalam 
berkomunikasi untuk keamanan informasi 

 
1 

 
 
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 
Pengamanan Persandian 

 

 

  

  

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan 

bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat 
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sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. 

Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA 

(RENJA)2021, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan PK 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 
 

SASARAN  
  

INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUN 2021   

    
      

Meningkatnya 
jangkauan infrastruktur 
jaringan internet   

Persentase Luas Wilayah yang 
terjangkau  Infrastruktur  jaringan  
intenet  dan infrastruktur lainnya 

% 78,97 

Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media massa 

   
Persentase penyebarluasan 
informasi dan kerjasama 
media yang dikelola 

 
% 

 
57   

  

        
Meningkatnya 
data/informasi/statistik 
sektoral sebagai bahan 
untuk perencanaan 
pembangunan 

  

Persentase  dokumen data / 
informasi  dan statistik sektoral  
yang dihasilkan 

  

Meningkatnya perangkat 
daerah yang 
menggunakan bahasa 
sandi dalam 
berkomunikasi untuk 
keamanan informasi 

  

Persentase Perangkat daerah yang 
telah menggunakan sandi dalam 
berkomunikasi perangkat daerah 

% 100 

Meningkatnya Tata 
Kelola Kinerja dan 
Keuangan 

 Predikat Nilai SAKIP Kategori 50,07 ( CC 
) 

 

    

      

        
 
 
 
 
 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai 
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penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 

IKU sebagai berikut: 

 
Tabel 2.5  IKU Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

SATUAN FORMULASI 
PENGUKURAN 

SUMBER 
DATA 

1 2 3 4 5 
Meningkatny
a Jangkauan 
Infrastruktur 
jaringan 
internet 

Persentase luas 
wilayah yang 
terjangkau 
infrastruktur 
jaringan 
internet 
dengan 
Infratruktur 
lainnya 

% Jumlah Luas Wilayah 
terjangkau infrastruktur 
jaringan internet dan 
infrastruktur jaringan 
dengan infrastruktur 
lainnya 

BPS, 
Bid.Aplikasi 
Informatika 
dan Statistik 

          100 x 

          Luas wilayah kabupaten  
Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama 
media massa 

Persentase 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama 
media yang 
dikelola 

% Jumlah   kelompok 
informasi yang dibina 
dan media yang akan 
dikelola 

Bid.Humas, 
Informasi 
Dan 
Komunikasi 
Publik   100 x 

       Jumlah Kelompok 
informasi yang telah  
dibina dan  media yang 
dikelola 

            
Meningkatnya 
data/informasi/
statistik 
sektoral sebagai 
bahan untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Persentase  
dokumen data / 
informasi  dan 
statistik sektoral  
yang dihasilkan 

% Jumlah dokumen data / 
informasi dan statistik 
sektoral yang akan 
dihasilkan 

BPS, 
Bid.Aplikasi 
Informatika 
dan Statistik 

    
       100 x 
       Jumlah dokumen data / 

informasi dan statistik 
sektoral yang dihasilkan 
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Meningkatnya 
perangkat 
daerah yang 
menggunakan 
bahasa sandi 
dalam 
berkomunikasi 
untuk 
keamanan 
informasi 

Persentase 
Perangkat 
daerah yang 
telah 
menggunakan 
sandi dalam 
berkomunikasi 
perangkat 
daerah 

% Jumlah perangkat daerah 
yang telah menggunakan 
sandi dalam komunikasi 
antar perangkat daerah  

Bid 
Persandian 

         x100 

       
  jumlah total perangkat 

daerah 
 
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika 

maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan padaTahun Anggaran 2021 

adalah sebesarRp.   yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan informatika TA 2021 

No Uraian Rencana(Rp) % 

1 Belanja Tidak Langsung 2.187.327.000 100 

2 Belanja Langsung 4.079.916.000 100 

Jumlah  100 

 
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai 

program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai 

berikut : 

 
Tabel. 2.7  Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021 

 

SASARAN  
  

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN           
( Rp) 

PERSENTASE 
ANGGARAN   

Meningkatnya 
jangkauan infrastruktur 
jaringan internet   

Persentase Luas Wilayah yang 
terjangkau  Infrastruktur  
jaringan  intenet  dan 
infrastruktur lainnya 

  
2,150,035,000  

 
34,31 
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Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media massa 

  

Persentase 
penyebarluasan informasi 
dan kerjasama media 
yang dikelola 

  
1,263.443,000  

              
20,16 

Meningkatnya 
data/informasi/statistik 
sektoral sebagai bahan 
untuk perencanaan 
pembangunan 

  

Persentase  dokumen data / 
informasi  dan statistik sektoral  
yang dihasilkan 

                        

Meningkatnya perangkat 
daerah yang 
menggunakan bahasa 
sandi dalam 
berkomunikasi untuk 
keamanan informasi   

Persentase Perangkat daerah 
yang telah menggunakan sandi 
dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

       
73.357.000 

          
1.17 

Meningkatnya tata kelola 
kinerja dan keuangan   

Predikat Nilai SAKIP 2.780.408.000   44,36                   

  
           

       

Total 
   
6,126,895,000  

          
100.00  

 
Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp2.150.035.000 dengan 

prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya jangkauan infrastruktur 

jaringan internet dengan besaran 34,31%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar  Rp. 

1,263,443,000,- adalah sasaran Meningkatnya penyebarluasan informasi dan kerjasama media 

massa yaitu sebesar 20,61%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah 

sasaran Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan 

pembangunan sebesar 0,80 % dari total anggaran belanja langsung. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. CAPAIAN IKU 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/ pemberi amanah. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang 

amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Komunikasi dan Informatika 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang 

terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran 

dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun 

kegagalan pada tahun 2021 

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi 

yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka 

dalam laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 

.ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja 

sasaran dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang 

Pencapaian kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng secara 

ringkas digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

 

  

Satuan Target Realisasi 
Capaian     

% Indikator Kinerja Utama 
  

Persentase Luas Wilayah yang terjangkau  
Infrastruktur  jaringan  intenet  dan 
infrastruktur lainnya 

% 78,97 77,05 98 

Persentase penyebarluasan 
informasi dan kerjasama media 
yang dikelola 

% 57   

Persentase  dokumen data / informasi  dan 
statistik sektoral  yang dihasilkan 

    

Persentase Perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

% 100 100 100 

Predikat Nilai SAKIP % 50,07 
(CC ) 

  

     

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 

sebanyak  Delapan Dinas indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

NO. 
INTERVAL NILAI 

REALISASI 
KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 
REALISASI KINERJA 

KODE 

1. 91 < Sangat Tinggi ST 

2. 76 < 90 Tinggi T 

3. 66 < 75 Sedang S 

4. 51 < 65 Rendah R 

5. < 50 Sangat Rendah SR 

 
 

Dari Dinas Komunikasi dan Informatika IKU di atas, kinerja yang dicapai 

menunjukkan bahwa    persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan,  persen telah 

memenuhi kriteria memuaskan Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 akan 

dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.   

 
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian 

besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih 

terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2020 dengan 

berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

SASARAN 1 : Meningkatnya Jangkauan Infrastruktur jaringan internet 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian 

yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020 Pencapaian Indikator tahun  

2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 
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SASARAN 
STRATEGIS 

  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

  

              

Meningkatnya 
jangkauan infrastruktur 
jaringan internet 

  

Persentase luas wilayah 
yang terjangkau 
infrastruktur jaringan 
interneyt dan 
infrastruktur lainnya 

% 78,97 77,05 98% 

    

  

  
Rata-rata capaian         98% 

 
 

Dari  indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian 
sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian persen. 

 
b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir. 
 

INDIKATOR KINERJA Capaian ( %) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase luas wilayah 
yang terjangkau 
infrastruktur jaringan 
internet dan infrastruktur 
lainnya 

100 99 98,    

Rata-rata Capaian       
  

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara 

umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan Meningkatnya jangkauan 

infrastruktur jaringan internet  ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun  

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun  

meningkat menjadi persen pada tahun  atau mengalami peningkatan sebesar   persen. 

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
 
 
Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 

2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas 

Komunikasi dan Informatika maka terdapat indikator yang telah mencapai di tahun 2020 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Kondisi 
Kinerja 
target 
jangka 

menengah 

Rata-rata 
realisasi 
sampai 
dengan 

tahun ini 

Capaian 
(%) 

            

  

Persentase luas wilayah yang terjangkau 
infrastruktur jaringan internet dan 
infrastruktur lainnya 

% 78,97 77,05 98% 

  

            

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 
2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi 
dan Informatika2018-2023  maka indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 
dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir periode Renstra OPD/RPJMD 
KabupatenSidenrenr rappang  target tersebut dapat dicapai. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 
 

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya 

jangkauan infrastruktur jaringan internet  ini didukung dengan adanya program Aplikasi 

Informatika 

 

Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang 

melaksanakan beberapa sub kegiatan  sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut: 

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

3. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / Kota 

4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  

5. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 

 
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 

 
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 

untuk pencapaian sasaran Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet  ini adalah 
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sebesar Rp. 2.100.035..000 dan setelah perubahan anggaran mengalami penambahan  anggaran 

sebesar 2.150.035.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1,699.158.900 atau 79 

persen.  

 
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  
 

Pada Program/kegiatan pencapaian sasaran Meningkatnya jangkauan infrastruktur 

jaringan internet  telah mencapai keberhasilan pada pencapaian kinerja   

  
SASARAN 2 : Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
 
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang 

diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2021 Pencapaian Indikator tahun  2021 secara 

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

  

              

Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media massa 

  

Persentase 
penyebarluasan 
informasi dan 
kerjasama media yang 
dikelola 

% 57  % 

    

  

  
Rata-rata capaian         100 % 

 
Dari 1indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian 

sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian   persen. 
 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 
tahun terakhir. 
 

INDIKATOR KINERJA Capaian ( %) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase penyebarluasan 
informasi dan kerjasama 
media yang dikelola 

100 58,33 100    

Rata-rata Capaian       
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Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara 

umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan 

kerjasama media massa ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun  

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun  

meningkat menjadi persen pada tahun  atau mengalami peningkatan sebesar   persen. 

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Kondisi 
Kinerja 
target 
jangka 

menengah 

Rata-rata 
realisasi 
sampai 
dengan 

tahun ini 

Capaian 
(%) 

            

  

Persentase penyebarluasan informasi dan 
kerjasama media yang dikelola 

% 57 57 100% 

  

            

 
Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 202 

terhadap target kinerja jangka menengah indikator yang telah mencapai target jangka namun 

yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir periode 

Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang  target tersebut dapat dicapai. 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 
 

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya 

Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa .Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa kegiatan  sesuai anggaran 

yang tersedia, sebagai berikut: 

 
1. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik 

2. Pelayanan Informasi Publik 

3. Layanan Hubungan Media 

 
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 
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Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 

untuk pencapaian sasaran  ini adalah pada program Informasi dan Komuikasi Publik sebesar 

Rp 1.234.443.000 dan setelah perubahan anggaran naik menjadi 1.263.443.000 dan dari 

anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.256.012.600 atau 99 persen  

 
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  
 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sasaran 

Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa  ini adalah Program 

Informasi dan Komuikasi Publik dari 3 sub kegiatan. 

 
 
SASARAN 3 : Meningkatnya data / informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan 
pembangunan 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
 

b. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Perbandingan 
antara target dan realisasi kinerja tahun ini tidak ada dikarenakan tidak ada 
anggaran untuk tahun ini . Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah 
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika untuk tahun 2021 Pencapaian Indikator tahun  2021 secara ringkas 
ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

 
SASARAN 

STRATEGIS 
  

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 
  

              

Meningkatnya data 
/informasi / statistik 
sektoral sebagai bahan 
untuk perencanaan 
pembangunan   

Persentase dokumen data 
/ informasi dan statistik 
sektoral yang dihasilkan 

%    

    

  

  
Rata-rata capaian          

 
 

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian 

sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian     persen. 

 
c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir. 
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Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara 

umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya data / informasi / statistic sektoral 

sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian 

kinerja tahun  mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen 

pada tahun  meningkat menjadi persen pada tahun  atau mengalami peningkatan sebesar   

persen. 

INDIKATOR KINERJA Capaian ( %) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Persentase dokumen data / 
informasi dan statistik 
sektoral yang dihasilkan 

100 100     

Rata-rata Capaian       

 

d. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Kondisi 
Kinerja 
target 
jangka 

menengah 

Rata-rata 
realisasi 
sampai 
dengan 

tahun ini 

Capaian 
(%) 

            

  

Persentase dokumen data / informasi dan 
statistik sektoral yang dihasilkan 

%    

  

            

 

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 

2019 terhadap target kinerja jangka menengah indikator yang telah mencapai target jangka 

namun yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir 

periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang  target tersebut dapat dicapai 

 
e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 
 

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya 

data / informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan .Tahun 2021 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat di ukur karena 

tidak adanya anggaran.  
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f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 
 

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 

untuk pencapaian sasaran  ini adalah tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut 

 
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 
 
SASARAN 4 : Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam 
berkomunikasi untuk keamanan informasi 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
 
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang 

diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2021 Pencapaian Indikator tahun  2021 secara 

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

 
SASARAN 

STRATEGIS 
  

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 
  

              

Meningkatnya  
perangkat daerah yang 
menggunakan bahasa 
sandi dalam 
berkomunikasi untuk 
keamanan informasi 

  

Persentase perangkat 
daerah yang telah 
menggunakan sandi 
dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

% 100 100 100% 

    

  

  
Rata-rata capaian         100 

 
 

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian 

sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian  100   persen. 

 
b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir. 

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara 

umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya  perangkat daerah yang 

menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi ini mengalami 

peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun  mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun  meningkat menjadi persen pada tahun  atau 
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mengalami peningkatan sebesar   persen 

 

INDIKATOR KINERJA Capaian ( %) 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  Persentase perangkat daerah yang 
telah menggunakan sandi dalam 
berkomunikasi perangkat daerah 

100 100  100        
              
              
              
                

Rata-Rata Capaian 100           

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
 
 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Kondisi 
Kinerja 
target 
jangka 

menengah 

Rata-rata 
realisasi 
sampai 
dengan 

tahun ini 

Capaian 
(%) 

            

  

Persentase perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam berkomunikasi 
perangkat daerah 

% 100 100 100 

  

            

 

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 

2019 terhadap target kinerja jangka menengah indikator yang telah mencapai target jangka 

namun yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir 

periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang  target tersebut dapat dicapai 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 
 

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya  

perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan 

informasi.Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang 

melaksanakan 5 sub  kegiatan  sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut: 

1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jarring komunikasi 

sandi pemerintah daerah kabupaten / kota 
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2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik 

3. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota 

4. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota 

 
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 

 
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 

untuk pencapaian sasaran  ini pada program Penyelenggaraan Pengaman Informasi Pemerintah 

Daerah sebesar Rp 90.897.000 dan setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan dari 

anggaran Rp. 73.357.000 tersebut terealisasi sebesar Rp 69.166.000 atau 94  persen  

 
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  
 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya  

perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan 

informasi  yang tepat waktu  adalah  

 

SASARAN 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan PD ( Dinas 
Kominfo ) 

 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 
 
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang 

diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020 Pencapaian Indikator tahun  2021 secara 

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 
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SASARAN 
STRATEGIS 

  
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

  

 
 
  

            

Meningkatnya  tata 
kelolah kinerja dan 
keuangan 

 
 
 
  

Predikat Nilai SAKIP 
 
 
 
 

 
Kategori 
 
 

 
50,07 
( CC ) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rata-rata capaian          
 

Dari 1 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini rata-rata pencapaian 

sasaran telah berhasil melampaui target yaitu dengan masing –masing capaian   persen. 

 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir. 

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-

rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, 

keuangan PD ( Dinas Kominfo ) 

 ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun  mengalami peningkatan 

jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari persen pada tahun  meningkat menjadi persen 

pada tahun  atau mengalami peningkatan sebesar   persen. 

INDIKATOR KINERJA Capaian ( %) 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
Predikat Nilai SAKIP 

   50.04        
              
              
  

 
            

              
Rata-Rata Capaian             
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c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
 

INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Kondisi 
Kinerja 
target 
jangka 

menengah 

Rata-rata 
realisasi 
sampai 

dengan tahun 
ini 

Capaian 
(%) 

            

  
Predikat Nilai SAKIP 

Kategori 50,07 ( 
CC) 

  

     

            

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 

2020 terhadap target kinerja jangka menengah indikator yang telah mencapai target jangka 

namun yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir 

periode Renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang  target tersebut dapat dicapai 

 
d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 
 

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan PD ( Dinas Kominfo ) 

.Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang 

melaksanakan  sub kegiatan  sesuai anggaran yang tersedia, sebagai berikut: 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD 

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

4. Koordinasi dan Penyusunan laporan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD 

5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

9. Penyediaan jasa surat menyurat 

10. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

11. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
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12. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan 

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 

 
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 

 

NO URAIAN ANGGARAN TA 
2021 REALISASI % 

1 
Program Aplikasi informatika 2,150.035.000 

       
1.699.158.900 79% 

2 Program  Informasi dan Komunikasi 
Publik 1,263,443,000 

       
1,256,012,600 99% 

3 Program Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral                0% 

4 
Program Penyelenggaraan Pengamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 73,357,000 69,166,000 94% 

5 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Derah Kabupaten / kota 2.780.408.000 

       
2.663.728.852  96% 

 
 

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 

untuk pencapaian sasaran  ini pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten / 

kota  sebesar Rp 2.701.520.000 dan setelah perubahan anggaran mengalami kenaikan dari 

anggaran Rp. 2.780.408.000 tersebut terealisasi sebesar Rp.2.663.728.852,-  atau 96 persen  

 
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  
 
Program dan Kegiatan Yang mendukung Pencapaian sasaram diatas adalah 

1. Program Aplikasi Informatika dilaksanakan oleh Bidang Aplikasi Informatika dan 

Statistik program ini mendukung 2 ( Dua) kegiatan dan 5 Sub kegiatan; 

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan oleh Bidang Humas, 

Informasi dan komunikasi , program ini mendukung 1 ( Satu ) kegiatan dan 3 Sub 

Kegiatan; 

3. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ( PPIPD) 

oleh Bidang Persandian ,program ini mendukung 2 (Dua ) kegiatan dan 4 Sub 

Kegiatan; 
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C.  REALISASI ANGGARAN 

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 98% dari total anggaran 

yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran 

terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan 

untuk perencanaan pembangunan (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di 

sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan PD ( Dinas Kominfo 

(94.92%).Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang 

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin 

tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka 

efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang 

dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin 

tinggi.Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat 

efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran 

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna 

bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang 

efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil 

daripada realisasi capaian kinerjanya. 

perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti 

menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab 

persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa 

ditingkatkan menjadi lebih baik.Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang 

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 
 

No Sasaran/ Indikator 

Kinerja Anggaran (Rp) 

Target Realis
asi 

% 
Target Realisasi 

% 
Realis

asi Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sasaran : Meningkatnya 
jangkauan infrastruktur 
jaringan internet 

            

Indikator : Persentase Luas 
Wilayah yang terjangkau  
Infrastruktur  jaringan  
intenet  dan infrastruktur 
lainnya 

78,97 77,05 98,22   2,150.035.000 1.699.158.900           79 

2 Sasaran : Meningkatnya 
penyebarluasan 
informasi dan kerjasama 
media massa 

            

Indikator : Persentase 
penyebarluasan 
informasi dan kerjasama 
media yang dikelola 

57 57 100   1.263.443.000 1.256.012.600        99  

3 Sasaran :Meningkatnya 
data/informasi/statistik 
sektoral sebagai bahan 
untuk perencanaan 
pembangunan 

            

Indikator : Persentase  
dokumen data / informasi  dan 
statistik sektoral  yang 
dihasilkan 

100 0 0        0        0        0 

4 Sasaran :Meningkatnya 
perangkat daerah yang 
menggunakan bahasa sandi 
dalam berkomunikasi untuk 
keamanan informasi 

            

Indiktor : Persentase 
Perangkat daerah yang telah 
menggunakan sandi dalam 
berkomunikasi perangkat 
daerah 

100 100 100       73,357,000       69,166,000         94  

5 Meningkatnya tatakelola 
Kinerja dan Keuangan 

            

Predikat Nilai SAKIP 50,07 
( CC ) 

                
2.780.408.000 

          
2.663.728.900 96 
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Analisa Efisiensi 

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.  

Tabel 3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO URAIAN ANGGARAN TA 
2020 REALISASI % 

1 
Program Aplikasi informatika 2,150.035.000 

       
1.699.158.900 79% 

2 Program  Informasi dan Komunikasi 
Publik 1,263,443,000 

       
1,256,012,600 99% 

3 Program Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral                0% 

4 
Program Penyelenggaraan Pengamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 73,357,000 69,166,000 94% 

5 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Derah Kabupaten / kota 2.780.408.000 

       
2.663.728.852  96% 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 
4.1  Simpulan Umum atas Capaian Kinerja  

Secaraumumsimpulanpencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah Sangat Tinggi, 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel IV-1 
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN KRITERIA 

1 Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet 98%  

2 
Meningkatnya penyebarluasan informasi dan kerjasama media 
massa 
 

100%  

3 
Meningkatnya data / informasi / statistik sektoral sebai bahan 
perencanaan pembangunan 

  

4 
Meningkatnya perangkat Daerah yang menggunakan bahasa 
sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi 

100 % 1 

Rata-Rata Capaian 100%  
 

Dari tabel di atas dapat dilihaT bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja 

Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan 

Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria Sangat 

Tinggi. 

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja  

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah 

mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang 

terjadidi masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baikpula.  Sehubungan dengan 

kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan  koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan   dengan berbagai 

unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak diluar pemerintah.  

2. Menguatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran 

kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment; 
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3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada 

penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng  dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan 

datang. Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, 

setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi 

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah, 

LkjIp menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. 

Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan 

publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

LKjIP bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang juga 

menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang  Pengukuran-pengukuran kinerja 

telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya 

pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, 

dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 

adalah sangat baik, karena terdapat 4 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi  

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 

III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam 

pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan 

dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya 

dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)2021, yang mencakup juga penentuan 

program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan 

program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai 

bentuk. 

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika ke depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja 

sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. 
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Bagi instansi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri, ini bisa berarti 

perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa 

dijawab. 

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari 

penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi 

di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan perencanaan dan 

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi 

yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan 

saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus 

perencanaan dan pelaksanaannya.  

Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan 

evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang 

semakin baik. 

          
           Pangkajene Sidenreng,          Januari 2022 
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