
2020
Indikator Kinerja Individu

Heart
KABUPATEN MALANG 



Pengelola Media Cetak

Pengelola Media Cetak

Pengelola Informasi Media Cetak

Penyiar Radio

RKFM

Kasie Komunikasi Publik

Pengelola Teknologi Informasi

Kasie Kemitraan Komunikasi dan
Kelembagaan

Kabid Komunikasi

Pengelola Bahan Perencanaan

Pengadministrasi Umum

Kasub. Bag. Penencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

Pengadministrasi Keuangan

Pengelola Keuangan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Kasub. Bag Keuangan dan Aset

Pengadministrasi Umum

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Pegalanan Dinas

Pengelola Surat

Pramu Bakti

Kasub. Bag. Umum dan
Kepegawaian

JABATAN

JEFRI ADI PURWANTORO. SE.

Tenaga Kontrak

SRI EKO WAHYUDI, S. Kom

Tenaga Kontrak

RIZKA AMALIA, SE

Tenaga Kontrak

LILIS, SE

NIP. 19740819 200903 2 004
PENGATUR - ll/c

J. ELISABETH LUDJI, SE, MM
NIP. 19640627 198403 2 002
PEMBINA - IV/a

IMANIAR WULAN GITANJALI, SE.

Tenaga Kontrak

SAFUAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19690511 199202 1 002
PEMBINA • IV/a

ADI SUPRAMONO, SE, MM
NIP. 19680116 199603 1 003
PEMBINA - IV/a

ZAIRA FAUZIAH, S.AB

Tenaga Kontrak

VIRGY KURNIAWAN SUSANTO

Tenaga Kontrak

MEILINA ANORIANI, S. Sos
NIP. 19690430 199302 2 001
PENATA Tk. 1 - Ill/d

FITRI WINDRIANA

Tenaga Kontrak

M. PRIMANDA BESTARI, S.AB

Tenaga Kontrak

LIS FARIDA HANUM, SAP
NIP. 19780405 199901 2 001
PENATA MUDATK.I-lll/b

ANITA. SS., ST.. MT.
NIP. 19780920 200903 2 003
PENATA-Ill/c

DWI MERRY WIJAYANTI, SE, MM
NIP. 19740131 199901 2 001
PEMBINA - IV/a

RENE WIJAYA ROSA

Tenaga Kontrak

DITA RATNA SARI

Tenaga Kontrak

ADIAR UWAIS AL CHORNAY, A.Md

Tenaga Kontrak

VINDRI MEYLYA HARIANI, A.Md

Tenaga Kontrak

JUWARI
NIP. 19790309 200701 1 010
JURU TK. I - l/d

WIWIK WIDAYATI, S.Sos
NIP. 19631026 198602 2 003
PENATA Tk. 1 - Ill/d

NAMA

22

21

20

19

18

17

16

16

14

13

12

11

10

9

8

7

8

6

4

3

2

1

NO

DAFTAR KELENGKAPAN LKJ INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG



Operator Komunikasi

Pengelola Database

Pengelola Database

Pranata Teknologi Informasi Komputer

pengelola Database

Kasie Pengembangan Aplikasi
Informatika

Operator Sandi dan Telekomunikasl

Kasie Persandian

Kabid Persandian dan Aplikasi
Informatika

Pengelola Situs WEB

Pengelola Situs WEB

Kasie Pengelolaan Informasi

Pengelola Instansl Teknologi Informasi

Pengelola Pengaduan Publlk

Kasie Layanan Infbrmasi

Pengadministrasi Umum

Pengelola Data Statistik

Pengelola Data Statistik

Kasie Statistik

Kabid Statistik dan Informasi

Pengadministrasi Data Penyajian dan
Publikasi RKFM

Petugas Keamanan RKFM

Pramu Kebersihan RKFM

Pengelola Teknologi Informasi

Pengelola Teknologl Informasi

Pengelola Teknologl Informasi

JABATAN

DHIKA WAHYU PERMANA
Tenaga Kontrak

UMMU NOVITA WULANDARI, S. Kom

Tenaaa Kontrak

ARIS SUGIARTO
Tenaga Kontrak

IKA KUSUKMANINGRUM
Tenaaa Kontrak

AHMAD YUDHA PRASETYA, A.Md
NIP. 19811103 201001 1 016
PENGATUR Tk. I - ll/d

TRI DARMAWAN SAMBODHO S. Kom
NIP. 19691213 199403 1 003
PENATA - Ill/c

MUCHLIS KADARUSMAN
NIP.19820618 200903 1 003
PENGATUR - ll/c

ZAINUDDIN, SH
NIP. 19800623 199601 1 001
PENATA - Ill/c

LUKMAN HADIYONO.S.Pd., M. Si.
NIP. 19660511 1991031006
PEMBINA - IV/a

DIYAN EKO WAHYUDIE, ST, MM

Tenaaa Kontrak

DESANTARA EKA WAHYUDI, A.Md
Tenaaa Kontrak

TRIAS WAHYUNING ASTUTI, S.Kom
NIP. 19811023 201001 2 003
PENATA - Ill/c

FARID AGUSTIAN 0XIWIB0WO, S. Kom

Tenaaa Kontrak

NURIKA PRAHESTI, S.Kom

Tenaaa Kontrak

MOH. HABIB WAHID MZ, SH., MM.
NIP. 19860317 201001 1 013
PENATA - Ill/c

NOFITA NUR AENI

Tenaga Kontrak

IKA GANIS NOVITASARI, S.Si

Tenaga Kontrak

MOHAMMAD ADIN ARDIANSYAH S. Kom

Tenaga Kontrak

SURIYADI, S.AP

NIP. 19760211 199703 1 003
PENATATK.I -Ill/d

JONI SAMSUL HADI, ST., M. Si.

NIP. 19650718 198803 1 011
PEMBINA - IV/a

ANGGRAINI WIJAYANTI
Tenaga Kontrak

HERMAN ADY SUSILO
Tenaga Kontrak

SILAKHUL USMAN
Tenaga Kontrak

YESI ARI SANDI
Tenaga Kontrak

AHMAD MUNIR
Tenaga Kontrak

YULI ROSIDAH
Tenaga Kontrak

NAMA

46

47

46

46

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

26

27

26

26

24

23

NO



Pengelola Data

Pengelola Data

Pengadministrasi Sarana & Prasarana

Kasie Pengelolaan Data Center

Teknisi Jadngan Instalasi

Teknisi Jaringan Instaiasi

Teknisi Jaringan Instalasi

Kasie Pengembangan Infrastruktur
TIK

Pengelola Pengawasan

Pengawas Teknologi Informasi

Pengelola Pengendali dan
Operasional

Kasie Pengendalian dan
Pengawasan Infrastruktur TIK

Kabid Infrastniktur TIK

Operator Komputer Gratis

Pranata Teknologi Informasi Komputer

Pranata Teknologi Informasi Komputer

Kasie Pemberdayaan Aplikasi
Informatika

Operator Komunikasi

Operator Komunikasi

Operator Komunlkasi

JABATAN

ARIES HERRY AFFANDI

Tenaga Kontrak

ERDA CHANDRA WIRAMA, ST

Tenaga Kontrak

PITONI NURCAHYO, A.Md
NIP. 19790306 201408 1 001
PENGATUR - ll/b

C. FENTY WIJAYA, S.Kom, M.MSIP

NIP. 19770511 200904 2 022
PENATA Tk. 1 -Ill/d

RIZKI ANDRIAS
Tenaga Kontrak

RAHMAT FARIS SASMITO

Tenaga Kontrak

AGUS BASOFI SUDARMONO

Tenaga Kontrak

LINDEN SURYAWAN, ST, M.ENG

NIP. 19790101 200604 1 046
PENATA Tk. 1 -Ill/d

FITROH TRI PUTRANTO

Tenaga Kontrak

DODY EKO SEPTIAN, S.Kom

Tenaga Kontrak

IKA MAULIDIYAH, SS

Tenaga Kontrak

M. YUSUF, S. SOS

NIP. 19651231 1990121 001
PENATA Tk. I -Ill/d

Drs. GUNARTO

NIP. 19640612 199203 1 006
PENATA Tk. 1 -Ill/d

DILA TRI WIDIATI. Amd.

Tenaga Kontrak

ERWIN FIRDAUSY MAULANA

Tenaga Kontrak

SRAMANSYAH PUTRA CAHYONO

Tenaga Kontrak

ROIDA OLFAH, ST
NIP. 19740426 200604 2 013                 :

PENATA Tk. I - Ill/d

ARDHI KRISTANTO, A.md

Tenaga Kontrak

EKO SUSANTO, SE
Tenaga Kontrak

MUSLEH, S.IP

Tenapa Kontrak

NAMA

69

66

67

66

64

63

62

61

60

69

58

57

56

56

64

63

62

51

60

49

NO



Kegiatan Rapat
koordinasi

8 Jenis Dokumen

Target

Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen yang
diperiukan untuk kegiatan
kepegawaian

Indikator Kinerja

Kegiatan pembinaan
organisasi,
ketatalaksaan, urusan

surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga

Dokumen Kepegawaian,
Kesejahteraan Pegawai,
Pendidikan dan pelatihan
pegawai

Sasaran

2.

1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bagian Umum dan Kepegawaian :

-Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub bagian Umum dan

kepegawaian;

-Menyelenggarakan, meiaksanakan dan mengelola adminstrasi kepegawaian,

administrasi perjalanan dinas,  kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta

pelatihan pegawai

-Meiaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat,

kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan

-Menyelenggarakan administrasi perkantoran

-Meiaksanakan kebersihan dan keamanan kantor

-Meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen target tahun 2019 sejumlah  6 dokumen,

terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Kepegawaian, Kesejahteraan Pegawai, Pendidikan dan pelatihan

pegawai; Presensi, KGB, KP, Cuti, MPP, Pensiun, SK Kontrak, Cerai.

2.Kegiatan pembinaan organisasi , ketatalaksaan, urusan surat  menyurat,

kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan ; Rapat koordinasi

3.Dokumen administrasi perkantoran ; Surat masuk dan keluar

4.Kegiatan kebersihan dan keamanan kantor

5.Tugas lain yang diberikan pimpinan

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

100%

100%

122 %

100%

104%

Capaian

dilaksanak
an

10 Tugas
Kegiatan
12

2363 surat
2095 surat

koordinasi
Rapat
Kegiatan
12

82 Dok
2 Dok
ODok

47 Dok
4 Dok
16 Dok

320 Dok
12 Dok

Realisasi

dilaksanakan
10 Tugas

12 Kegiatan

1899 surat
1739 surat

koordinasi
Rapat
12 Kegiatan

84 Dok
2 Dok
ODok

20 Dok
7 Dok

16 Dok
320 Dok
12 Dok
Target

dilaksanakan
Jumlah tugas yang
yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan

dikerjakan
yang disusun dan
Jumlah dokumen

yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan

dengan baik
tersampaiakan
terkirim    dan
Jumlah  dokumen

Indikator Kinerja

diberikan pimpinan
Tugas lain yang
keamanan kantor
Kegiatan kebersihan dan
- Surat keluar
- Surat masuk

perkantoran
Dokumen administrasi
dan keprotokolan.
kearsipan, rumah tangga
surat menyurat,
ketatalaksaan, urusan
organisasi,
Kegiatan pembinaan

- SK Kontrak
- Pensiun
-MPP
-Cuti
- Kenaikan Pangkat
- Kenaikan gaji berkala
- Daftar Hadir
- Presensi

Sasaran

5.

4.

3.

2.

1.

No

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 Tugas
dilaksanakan

12 Kegiatan

2 Jenis surat

Jumlah tugas yang
dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen yang
disusun dan dikerjakan

Tugas lain yang
diberikan pimpinan

Kegiatan kebersihan dan
keamanan kantor

Dokumen administrasi
perkantoran

5.

4.

3.



FERRY HARI AGUNG.ST.MT.WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Pembina Tingkat IPenata Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010NIP. 19631026 198602 2 003

MengetahuiMengetahui
SekretirisKepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Malang,   Desember 2019

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan

menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

a.Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;

c.Penyusunan perencanaan dan peiaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan

atasan langsung.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi Sekretaris Dinas sesuai pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas.

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



592 Dokumen

Target

Perjalanan Dinas

Jumlah dokumen yang
diperiukan untuk kegiatan

Indikator Kinerja

Perintah Perjalanan Dinas
Surat Tugas dan Surat

Perjalanan Dinas Dalam :
Dokumen Pengelolaan

Laporan Kegiatan
Rekapitulasi Kegiatan

Perjalanan Dinas
Membuat Surat Perintah
Surat Izin dan Surat Tugas
Perjalanan Dinas Luar:
Dokumen Pengelolaan

Sasaran

1.

3.

4.

2.

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Juli s/d Desember 2019

PENGELOLA PERJALANAN DINAS

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang dipedukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

-Membuat Surat Izin dan Surat Tugas

-Membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas

-Membuat Laporan Kegiatan

-Membuat Rekapitulasi Kegiatan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 592

dokumen dan terealisaslnya bulan Juli sampai Desember sebanyak 592 dokumen atau

100 % dengan jenis dokumen:

1.Surat Izin dan Surat Tugas
2.Surat Perintah Perjalanan Dlnas
3.Surat Ijln Cuti Tahunan
4.Rekapitulasi Kegiatan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah penlngkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100

Capaian

(%)

592

592 Dok

Realisasi

592

592 Dok

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen
terkirim  dan
tersampai  kan
dengan baik

Indikator
Kinerja

Surat Izin dan Surat
Tugas
Surat Perintah
Perjalanan Dinas
Laporan Kegiatan
Rekapitulasi
Kegiatan

Sasaran

1.

2.

3.

4.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ADIAR UWAIS AL CHORNAY. A.Md
Tenaga Kontrak

WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Penata Tk. I

NIP. 19631026198602 2 003

Malang,    Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

Melalui Laporan Klnerja Ini dlharapkan blsa menjadi gambaran capaian klnerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawalan Dlnas Komunlkasl dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagl penlngkatan klnerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah dlsusun, dilsl dengan tulis tangan.



100%

Capaian
(%)

25 Laporan

Realisasi

25 Laporan

Target

Jumlah  laporan
yang disusun

Indikator
Kinerja

Data laporan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

25 Laporan
Target

Jumlah laporan yang disusun
Indikator Kinerja

Data pelaporan
Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

BULAN JANUARI s/d JUNI
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang dipedukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

-Sebagai upaya perbaikan  berkesinambungan  bagi  instansi  pemerintah  untuk

meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Kepegawaian :

Laporan:

-Menyusun rekap data absensi perbulan;

-Membuat Data TPP;

-Membuat SK TPP;

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.



WIWIK WIDAYATI. S.SosPITA RATNA SARI. S. Kom

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Staff

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan

evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang, 31 Desember2019
Mengetahui

Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianPengelola Kepegawaian

Pada indikator sasaran jumlah laporan target tahun 2019 sebanyak 25 laporan dengan

data 25 laporan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan jenis:

1.Laporan rekap data absensi perbulan;

2.Laporan TPP PNS;

3.MembuatSKTPP;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami kebertiasilan penyebabnya antara lain:

a.Koordinasi presensi karyawan dan karyawati.

b.Sarana dan prasana yang memadai

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagal langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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188.4/315.1/KEP/35.07.124/2019 t^itang Pegawai Negeri

Sipil Penerima Tambahan Penghasitan pada [^jnn^

|^ f̂fl^T)i ;̂^^^ ^^^ ^j^^ESSSdk^ Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2019, pffA'^ linTllk ttUlbah;

niJi ^1
Malang, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, cerakhir dangan Peraturan Bupati Malang

Komor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

peralufa/l BliPflti Malang f^i^pn^ 6 Xahllll 2018 tfO^9Pg
Pembenan Tambahan Paoghasilan tepads Pa^awai Neeeri

^iniL di Ki^^kun^TIl ^^ipiy'^l^ ^^^ KflbvPfUft^ Malang,
maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan

y^^w^^^allk^KabupatenMalangNomor:

1S8.4/315.1/KEP/35.07.124/2019 tentang Pegawai Negeri

Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada ^^qa^

Kf^^'L^iKflSi dBA InfftTtT\f?yj}ffl Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 20X9, gbagajagj^ te^a^

Keputusan Kepala DliDfiS ^^^3>(QUEuJBSX

KabupatenMalangNomor

188.4/1037.1/KEP/35.07.124/2019  tentang

Menimbang : a. bahwa ^ntiil^ ^^^yi^^ ^11^^^ K^^^^ntllflO PeyaLI/RWl

Malang Nomoi 6 Tahuo 2018

MALANG  65126

KBFUTUSAN KEPA1A DINAS KOMUNIKASI DAN INFOHMATIKA

KABUPATEN MALANG
HOMOR: 188.4/1301/KEP/3S.07.124/2019

TENTANG
PERUBABAH KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/31S.1/KEP/3S.07.124/2019

TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAH PENGHASILAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA|
KABUPATEN MALANG,

"PEMgBINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA

JalaoA lAw'Jiara Ivn '^^p -^^ . =ax (j2-4i;.438~B^

SKTPP



2500 surat

Target

waktu

dan terselesaikan tepat

Menyurat yang terklasifikasi

Pendistribusian Surat

Jumlah Pengagendaan,

Indikator Kinerja

dan surat keluar.

Pendistribusian surat masuk

Scan dan Input di Aplikasi,

meliputi Pengagendaan,

Melakukan kegiatan yang

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SURAT

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adaiah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi ten tang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Surat mempunyai tugas:

-Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Melakukan scan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Input Surat Masuk dan Surat Keluar melalui Aplikasi;

-Mendistribusikan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Mengerjakan SPJ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

-Melaksanakan Tugas lain yang dberikan oleh Kasubag. Umum dan

Kepegawaian.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019



Pada indikator sasaran jumlah pendistribusian dan pelaporan target tahun 2019

sejumlah 2.775 surat atau 111 % dengan jenis dokumen:

1.Arsip Surat Masuk;

2.Surat Keluar;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Pendistribusian surat masuk dan surat keluar telah berhasil dilaksanakan dan

telah ditindaklanjuti.

b.Sarana dan prasana yang memadai dalam mendukung proses pengelolaan

tata usaha persuratan dan kearsipan.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

111%

Capaian

(%)

surat

2.775

Realisasi

surat

2.500

Target

waktu

terselesaikan tepat

terkiasifikasi  dan

surat keluar yang

surat masuk dan

Pendistribusian

aplikasi,

scan dan input di

Pengagendaan,

Jumlah

Indikator Kinerja

surat keluar.

surat masuk dan

Pendistribusian

aplikasi,

scan dan input di

Pengagendaan,

meliputi

kegiatan yang

Melakukan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



VINDRI MEYLYA HARIANI. A.Md
WIWIK WIDAYATI. S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19631026 198602 2 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan

Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

Malang, 31 Desember 2019

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian Umum danStaff Pengelola Surat

Kepegawaian;

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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1125 Surat

Target

Udll^

yang Terselesaikan dengan
hail^

-SPJ, Surat Tugas, dan SPPD

Kearsipan
diperlukan untuk kegiatan
-Jumlah dokumen yang

Indikator Kinerja

Kearsipan
Rekapitulasi Kegiatan
Perintah Perjalanan Dinas
Surat Tugas dan Surat

or j

Kegiatan Kearsipan
op 1

Surat SPPD
Surat Tugas
Perjalanan Dinas Luar:
Dokumen Pengelolaan

Sasaran

2.

1.

•f.

3.

A

2.

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan benluk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan aiau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat    untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

-Membuat Laporan Surat Tugas

-Membantu Mengerjakan SPJ

-Mengerjakan SPPD

-Membuat Laporan Kegiatan Kearsipan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2020



5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

1125dokumen dan terealisasinya bulan Juli sampai Desember sebanyak 1125 dokumen

atau 100 % dengan jenis dokumen:

1.Surat Tugas
2.Surat Perintah Perjalanan Dinas
3.Kearsipan Surat
4.Rekapitulasi Kegiatan Kearsipan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan Perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

Capaian
(%)

1125

1125
Surat

Realisasi

1125

1125
Surat

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen
tersimpan  dan
Tertata Dengan
Baik

Indikator
Kinerja

Surat Tugas

Surat Perintah
Perjalanan Dinas
SPJ
Kearsipan

Sasaran

1.

2.

3.

4.

No.

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



WIWIK WIDAYATI. S.SOSRENE WIJAYA ROSA
Penata Tk. ITenaga Kontrak

NIP. 19631026 198602 2 003

/^
^-

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Malang,   Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

1100 Surat

Target

Jumlah dokumen yang

diperiukan untuk kegiatan

Perjalanan Dinas

Indikator Kinerja

Mengirim surat dinas

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PRAMU BHAKTI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oieh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

- Mengirim surat dinas

Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2020



Pramu Bhakti
mid- iQ7on^nQ onnvn-i ^

Malang,   Januari 2020

Mengetahui

WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Penata Tk. I

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

1100 dokumen atau 100 % dengan jenis dokumen:

-    Mengirim surat dinas

3.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

100%

100

Capaian
(%)

1100 Dok

1100 Dok

Realisasi

1100Dok

1100 Dok

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen

terkirim dan
tersampai kan

dengan baik

Indikator
Kinerja

Mengirim surat dinas

Sasaran

1.

No.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

Keuangan:

-Menyusun dan mengetik konsep Program Kerja Sub Bagian Keuangan;

-Menyusun dan mengetik konsep Penambahan Anggaran Dinas;

-Menyusun dan mengetik konsep Perubahan Anggaran Kas;

-Melaksanakan Administrasi Keuangan;

-Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dinas;

-Melaksanakan Evaluasi Keuangan terhadap Hasil Pelaksanaan Program dan

Rencana Strategls Dinas;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Penatausahaan Keuangan,  Pejabat   Pelaksana Teknis  Kegiatan,  Pembantu

Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penyimpan/Pengurus

Barang dan Staf Pengelola Kegiatan;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Pembuat Komitmen;



Pada indikator sasaran jumlah dokumen keuangan target tahun 2019 sejumlah 5

dokumen terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Program Kerja Sub Bagian Keuangan

2.SPJ;

3.Dokumen Kontrak;

4.Keputusan Kepala Dinas.

Sedangkan data laporan target 11 laporan terealisasi seluruhnya atau 100,00% dengan

jenis:

1.Laporan Prognosis/Semesteran;

2.Laporan Keuangan Akhir Tahun;

3.Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran;

4.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 12 Laporan;

5.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 12 Laporan;

100%

100%

Capaian
(%)

11 Laporan

4 dokumen

Realisasi

11 Laporan

4 dokumen

Target

Jumlah  laporan
yang disusun

Jumlah
dokumen
Keuangan  dan
Aset       yang
berkualitas baik

Indikator
Kinerja

Data laporan

Data Keuangan
dan Aset

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/keglatan;

Pada bagian ini disajlkan realisasi dan capalan untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan capaian kinerja.

12 Laporan

5 dokumen
Target

Jumlah laporan yang disusun

Jumlah konsep dokumen
perencanaan yang disusun

Indikator Kinerja
Data Keuangan dan
Aset

Sasaran
1.

No.

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan;

-Memverifikasi SPJ, RKA, DPA, DPPA dan Dokumen Kontrak.

Aset:

-Menyusun dan mengetik konsep Penghapusan barang;

-Melaksanakan Tata Usaha Barang, Perawatan dan Penyimpanan Peralatan Kantor

serta Pendataan Inventaris Kantor;

-Menyusun Rencana Kebutuhan Barang, Peralatan dan Pendistribusian.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.



FERRY HARI AGUNG.ST.MT.DWI MERRY WIJAYANTI. SE.. MM.
Pembina Tingkat IPembina

NIP. 19710807 199803 1 010NIP. 19740131 199901 2 001

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan dan Aset dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

Malang,    Desember 2019

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

7.Laporan Kinerja Akhir Tahun;

8.Laporan Persediaan Barang/Stock of Name;

9.Laporan Belanja Modal;

10.Laporan Pajak;

11.Laporan Realisasi Program dan Kegiatan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami kebeitiasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

b.Penyedlaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan yang tepat;
c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;



2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BENDAHARA PENERIMAAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana teriuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bendahara Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi mempunyai tugas:

-Menginput Surat ketetapan retribusi (SKR) di aplikasi SIMDA Keuangan;

-Ceklist setoran retribusi kas daerah dari Badan Keuangan dan Aset   ;

-Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan bukti transfer yang sah secara

manual dan aplikasi SIMDA Keuangan ;

-Menandatangani Tanda bukti pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS)

kemudian mengirim kembali ke Provider untuk ditanda tangani;

-Mendokumentasikan bukti penerimaan secara tertib dan teratur;

-Melaporkan  laporan  pertanggungjawaban  ke  BPKAD setelah  laporan

ditandatangani Kepala Dinas;

-Melakukan eksport import data penerimaan ke BPKAD;

-Melaporkan laporan realisasi keuangan dan Dana bagi hasil desa (DBH) ke
Badan Pendapatan setelah laporan ditandatangani Kepala Dinas;



Pada indikator sasaran jumlah dokumen keuangan target tahun 2019 sejumlah  2

dokumen terealisasinya seluruhnya 102,15 % dengan jenis dokumen:

1.Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)

2.Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Desa (DBH)

Berdasarkan data tersebut, diketahul bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban dan realisasi dana bagi hasii

desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan

Merited Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Malang Nomor 04 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010

tentang Retribusi Jasa Umum ;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai sebagai bahan penyusun laporan yang tepat;

c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

4. Rencana Tindak Lanjut;

102,15%

102,15%

Capaian
(%)

24 Laporan

2 dokumen
(24 Laporan)

Realisasi

24 Laporan

2 dokumen
(24 Laporan)

Target

Jumlah laporan
yang disusun

Jumlah Dokumen
laporan
pertanggungjawab
an   Pendapatan
Retribusi  Menara
Telekomunikasi
dan  Dana  bagi
hasil Desa yang
dapat    tercapai
dengan baik

Indikator Kinerja

Data laporan

Terlaksananya
tertib
administrasi
dokumen
keuangan serta
verifikasi
penerimaan kas
Daerah

Sasaran

1.

N
0.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan capaian kinerja di Tahun 2019.

24 Laporan

2 dokumen
Target

Jumlah laporan yang disusun

Jumlah Dokumen laporan
pertanggungjawaban
Pendapatan Retribusi
Menara Telekomunikasi
dan Realisasi Dana bagi
hasil Desa yang disusun

Indikator Kinerja
Terlaksananya tertib
administrasi dokumen
keuangan serta
verifikasi penerimaan
kas Daerah

Sasaran
1.

No.



LIS FARIDA HANUM.S.AP
Penata Muda TK I

NIP. 19780405 199901 2 001
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

TI. SE.. MM.DWI

Malang,    31 Desember2019

Bendahara Penerimaan
Mengetahui

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Penerimaan Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cemnat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
fudah dilakf^nakan Jiingau (c^'ik[



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BENDAHARA PENGELLARAN DIN AS KOMUMKASI DAN INFORMATIKA

A.Pengertian Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk

akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan

sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan dengan

memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a.Menerima,menyimpan,membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan

APBD pada kantor/unit kerja

b.Mengadministrasikan aliaran kas masuk yang diterima

c.Melaksanakan  administrasi   keuangan  yang  meliputi    pembukuan,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

d.Membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja

e.Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan SPJ, SPP,

SP2D dan dokumen keuangan lainnya

f.Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJ termasuk

bukti-bukti pengeluaran/ tagihan pembayaran

g.Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS)

h. Melaksanakan pembayaran setellah mendapat persetujuan KPA atas tagihan/

permintaan pembayaran tersebut



Hasil capaiannya= 100%

• Indikator Kinerja Jumlah draf surat perintah pembayaran pada tahun 2019 ditargetkan 90 draf
dan terealisasi 136 draf berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 125 % dengan
L-o+o lain manoolomi Iraharhooil^n hal ini rlanat Hii liei ir m^lali li nimuc cohanai horitrnt-

x100%
Z Draf Laporan BKU yang seharusnya ada

Dengan perhitungan :

I 7 Draf Laporan BKU

I Draf Laporan BKU yang seharusnya ada
x100%

Z Draf Laporan BKU yang disusun

Pada Sasaran tertib administrasi keuangan memiliki 3 (tiga) Indikator kinerja yaitu sebagai

berikut:

• Indikator Kinerja Jumlah draf pengajuan laporan buku kas umum pada tahun 2019

ditargetkan 12 draf dan terealisasi 12 draf berdasarkan tabel di atas mencapai target

capaian 100 % dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui

rumus sebagai berikut:

100%

100%

100%
125%

100%

CAPAIAN
(%)

8 draft

9 draft

12 draft
136 draft

12 draft

REAUSASI

8 draft

9 draft

12 draft

90 draft

12 draft

TARGET

Jumlah draft surat
pertanggungjawaban

Jumlah rekonsiliasi
keuangan

Jumlah laporan terkait
keuangan

Jumlah ajuan SPP

Jumlah laporan buku
kas umum

INDIKATOR KINERJA

Tertib
Administrasi
Keuangan

SASARAN

1

NO

3.  Evaluasi  dan Analisis  Kinerja  untuk setiap sasaran atau hasil
prog ram/keg iatan

8 draft

9 draft

12 draft

90 draft

12 draft

TARGET

Jumlah draft surat
pertanggungjawaban

Jumlah rekonsiliasi
keuangan

Jumlah laporan terkait
keuangan

Jumlah ajuan SPP

Jumlaht laporan buku
kas umum

INDIKATOR KINERJA

Tertib Administrasi
Keuangan

SASARAN STRATEGIS

1

NO

2.  Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;



Z Draf Pengajuan GU yang seharusnya ada

?indikator Kinerja Jumlah draf laporan keuangan pada tahun 2019 ditargetkan 12 dokumen
dan terealisasi 12 dokumen berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 %

dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus sebagai
berikut:

Z Draf Pengajuan surat perintah pembayaran
x 100%

Z Draf Pengajuan surat perintah pembayaran yang ada

Dengan perhitungan:

Z 12 Draf laporan terkait keuangan
x 100%

Z Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

Hal ini disebabkan karena:

a.Penyusunan dokumen secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika;

b.Koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, dan
kasubag evapor untuk mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai

dari Indikator Kinerja Individu, outcome dan output;

c.Koordinasi vertikal tetap kami laksanakan agar mengikuti perkembangan regulasi yang
baru;

d.Laporan yang diminta oleh OPD yang ada di Kabupaten kami lengkapi secara
maksimal.

?indikator Kinerja Jumlah draf rekonsiliasi keuangan pada tahun 2019 ditargetkan 9 kegiatan
dan terealisasi 9 kegiatan berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan
kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus sebagai berikut:

Z Draf rekonsiliasi keuangan
x 100%

Z Draf rekonsiliasi keuangan

Dengan perhitungan:

Z 9 Draf laporan terkait keuangan
x 100%

Z Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

?indikator Kinerja Jumlah draf surat pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2019
ditargetkan 8 kegiatan dan terealisasi 9 kegiatan berdasarkan tabel dl atas mencapai target
capaian 100 % dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus

sebagai berikut:

x100%

I Draf Pengajuan surat perintah pembayaran
x 100%

Z Draf Pengajuan surat perintah pembayaran yang ada

Dengan perhitungan:

I 90 Draf Pengajuan GU



Penata
NIP.19780920 200903 2 003

Bendahara Pengeluaran
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembrha
NIP.19740131 199901 2 001

NTI.SE..MMD

Mengetahui,

Kasubag Keuangan dan Aset
Dinas Komunikasi dan Informatika

Malang,    Desember 2019

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya
Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

S.Tanggapan Atasan Langsung;

I Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

4. Rencana Tindak Lanjut; Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan
sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

a.Koordinasi dengan Dinas terkait apabila dalam mencukupi pelaporan sesuai dengan

permintaan dan regulasi yang ada;

b.Disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang tertera pada rencana aksi;

c.Koordinasi vertikal dengan kasubag Umpeg yang ada pada OPD Dinas Kominfo dalam
memenuhi kebutuhan laporan;

d.Tidak menunda laporan yang segera diminta oleh OPD di Kabupaten Malang

x100%

Dengan perhitungan:

I 9 Draf laporan terkait keuangan



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

4 laporan
Target

dicatat.
Jumlah laporan keuangan yang

Indikator Kinerja

bidang keuangan.
pendokumentasian di
Pajak dan
pencatatan .Pelaporan
penenmaan,
yang meliputi
Melakukan kegiatan

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ierpenting yang diperiukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

-Sebagai upaya perbaikan  berkesinambungan  bagi  instansi pemerintah  untuk

meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengasministrasi Keuangan mempunyai tugas:

Laporan:

-Membuat Laporan Pajak;

-Memverifikasi SPJ;

-Membuat E-Billing.

-Membuat Stok Opname.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.



5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulistangan.

Pada indikator sasaran jumlah data laporan target tahun 2019 sejumlah 36 dokumen

terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis dokumen:

1.Laporan Pajak;

2.Memverifikasi SPJ;

3.E-Billing;

4.Membuat Stock Opname;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a. Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, di isi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

Capaian

laporan
36

Reaiisasi

36 laporan

Target

yang dicatat.
keuangan
laporan
Jumlah

Indikator
Kinerja

di bidang keuangan.
pendokumentasian
pencatatan dan
penerimaan,
yang meliputi
Melakukan kegiatan

Sasaran

1.

No.

evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



FITRI WINDRIANA
Staff

Pengadministrasi Keuangan

Malang,   Januari 2020

DWI MERRY WIJAYANTI. SE. MM
Pembina - IV/a

NIP: 19740131 199901 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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Belanja Pakaian Batik Tradisional

JUHLAH

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Pakaian Dinas (PDH)

on ah

Asbes Eterni

Kayu

Genteng

Semen

Cat

Keramik

Batu Bata

Pasir Pasang

Pasir

Batu Kail

Tools

TinerA

Kuas Etema 4"

KunciL

Tang Potong 7"

Obeng Kembang

Obeng 4mm x 8

Cat Tembok Catylac

Belanja Bangunan

Ml AH

Makan Rapat

Makan Minum Rapat

KueKolak

NasiKolak (20 orang x 10 kali)

NasiKotak(60orangx2kali)

Kue Rapat Sttuktural (21 orang x24 kali)

Kue Rapat Staf (60 orang x 2 kali)

Belanja Mamin Rapat
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100.000
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60.000

5.000

5.000
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2.400

3.500

4.500

0
0
0
0
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0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
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1.281.600
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55.25c

20.000

35.000
250

537 9.10

100.000

40.000

100.000

135.000

10.000

2.500

65.000

60.000

5.000

5.000

5.000

2.400

3.500

4.500

2795
0
0

2795

855
0
1
0
0
0
0
0
0

74
125
100
534
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Biaya panjilktan
Jilid spj
Biaya foto copy 70 gr dan 80 gr

Belanja Foto copy

,   fdl AH

cetak buku PDRB

Belanja agenda daftar hadir

Belanja Dokumentasi (KIM)

Beianja Dokumentasi

Cetak Buku Slatistik Pembangunan kab.Malang

Cetak Bmsur

Cetak Spanduk/Baner

Cetak Bukukinerja Pegawai

Cetak map Sekda

Cetak Map Dinas kominlo

Cetak Map Bupati

Cetak amplop dinas ukuran 12X 28

Celak amplop dinas ukuran 18X28

Cetak amplop dinas ukuran 28X 40

Belanja Cetak



FITRI WINDRIANA
Staff

Malang,   Juni 2019

Pengadministrasi Keuangan

Pembin*-IV/a
NIP: 19740131 1999012 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



93
Dokumen

Target
Jumlah transaksi keuangan yang
terinput ke dalam aplikasi SIMDA
dan terselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja
Melakukan kegiatan yang
meliputl penginputan
transaksi keuangan ke
dalam aplikasi SIMDA

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA KEUANGAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadal hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberlkan informasl kinerja yang terukur

kepada pemberl mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pengelola keuangan mempunyai tugas:

-Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan

kepada bendahara;

-Mempersipkan kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran

(SPP) dan mempersiapkan surat perintah membayar (SPM) yang akan dlajukan

ke Bidang Pembendaharaan berdasarkan permintaan UP, GU, tambahan UP

(TU), dan pembayaran langsung (LS);

-Mempersiapkan kelengkapan bahan untuk rekonsiliasl bendahara dengan

petugas bidang Akuntansi;

-Membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan di aplikasi

SIMDA;
-Melakukan entri dan backup data aplikasi SIMDA;

2.Perencanaan/Perjanjlan Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen pengelola keuangan target tahun 2019

sejumlah 93 dokumen dengan terealisasinya 93 dokumen atau 100 % dengan jenis

dokumen:

1.Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan

kepada bendahara;

2.Mempersipkan kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran

(SPP) dan mempersiapkan surat perintah membayar (SPM) yang akan diajukan

ke Bidang Pembendaharaan berdasarkan permintaan UP, GU, tambahan UP

(TU), dan pembayaran langsung (LS);

3.Mempersiapkan kelengkapan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan

petugas bidang Akuntansi;

4.Membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan di aplikasi

SIMDA;
5.Melakukan entri dan backup data aplikasi SIMDA;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai sebagai bahan penyusun laporan kinerja

yang tepat;

b.Penyusunan surat spp dan spm terlaksana dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak ianjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimallsir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

100%

Capaian
(%)

93
dokumen

Realisasi

93
Dokumen

Target

Jumlah
transaksi
keuangan yang
terinput       ke
dalam aplikasi
SIMDA  dan
terselesaikan
tepat waktu

Indikator
Kinerja

Melakukan kegiatan
yang meliputi
penginputan transaksi
keuangan ke dalam
aplikasi SIMDA

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau

peningkatan/penumnan capaian kinerja.



M. PRIMANDA BESTARI. S.AB

Malang,  Januari 2020

Mengetahui
Staff Bagian Keuangan

Wl MERRY WIJAYANTI. SE. MM
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Keuangan

sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Keuangan

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi

bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

1 dokumen

2 dokumen
Target

Jumlah BAST yang dibuat

Jumlah Buku Inventaris Aset yang
dilaporkan

Indikator Kinerja
Data Administrasi Aset /
Barang

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kineija

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kineija

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau
setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Staf Pengadministrasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
•Mengetik dan Mengajukan Penghapusan barang;
•Melakukan  kegiatan  Penginventarisasian  Barang,  Pencatatan  dan

Pembuatan Laporan Inventarisasi ke Dalam Aplikasi SIMDA-BMD,
•Mengamankan dan memelihara barang,

•Membuat laporan inventarisasi barang-barang yang diurus/ disimpan dari
kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya kepada pengguna
barang melalui atasan langsung

1. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA



Pada indikator sasaran jumlah dokumen/buku inventaris target tahun 2019 sejumlah 3

dokumen terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Inventarisasi Aset Semester 1 dan Semester 2

2.Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai Aset.

Sedangkan data laporan target 3 laporan terealisasi seluruhnya atau 100,00% dengan

jenis:

1.Laporan Inventaris Barang;

2.Laporan BAST;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dan masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan yang tepat;

c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

3.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;
^  (OK

100%

100%

Capaian
(%)

1 Dokumen

2 dokumen

Realisasi

1 Dokumen

2 dokumen

Tar^et

Jumlah laporan
BAST yang
disusun

Jumlah Buku
Inventaris Aset
yang dilaporkan

Indikator
Kinerja

Data laporan
BAST

Data laporan
Inventaris Aset

Sasaran

1.

No.



Pen^^urMudaTk.1
NIP. 19798306 201408 1 001

AHYOPI
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

NTI. SE- MM.DW

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Mengetahui

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,   Desember 2019



8 Jenis
dokumen

Target

Jumlah dokumen yang diperiukan
untuk kegiatan kepegawaian

Indikator Kinerja
Pencatatan dan
pembuatan payroll gaji
ASN dan tenaga
kontrak, TPP,
pengajuan kekurangan
gaji, gaji ke 13 & 14,
asuransi kesehatan
(BPJS kesehatan)
karyawan dan asuransi
ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)

SasaranNo.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagal wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasian Keuangan mempunyai tugas:

-Pencatatan dan pembuatan payroll gaji ASN, Tenaga Kontrak, TPP

-pengajuan kekurangan gaji,

-gajike13&14

-asuransi kesehatandan ketenagakerjaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI KEUANGAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2018 sejumlah 62

dokumen dan terealisasinya 62 dokumen atau 100 % dengan jenls dokumen:

1.Payroll Gaji ASN

2.Payroll Gaji Tenaga Kontrak

3.Payroll TPP

4.Pengajuan Kekurangan gaji

5.Gaji 13

6.Gaji 14

7.BPJS Kesehatan

8.BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa yang menyebabkan realisasi melebihi

target karena adanya penambahan tenaga kontrak sehingga pemrosesan SK Kontrak

melebihi target.

Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalislr kegagalan dan sebagai langkah penlngkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Kepegawaian yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalislr kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan dlsposlsl atasan sesual pedoman pelaksanaan;

b.Menelltl dengan cermat jenls tugas yang diberikan;
c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dllaksanakan dengan baik.

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%

Capaian

62

12 Dok
12 Dok
1  Dok
10 Dok
0 Dok

12 Dok

12 Dok
12 Dok

Realisasi

62

12 Dok
12 Dok
1 Dok
1 Dok
0 Dok

12 Dok

12 Dok
12 Dok

Target

Total (Dokumen)

dengan balk
tersampaiakan
terkirlm   dan
dokumen
Jumlah

Indikator
Kinerja

Ketenagakerjaan
BPJS
BPJS Kesehatan
Gaji 14
Gaji 13
kekurangan gaji
Pengajuan
Payroll TPP
kontrak
Payroll Gaji tenaga
Payroll Gaji ASN

Sasaran

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



HARSO LUMADYA SADI
Pengatur Muda Tk I / lib

NIP. 19730916 200903 1 001

Malang,    Januari 2020

Mengetahui

DWI MERRY WIJAYANTI. SE.. MM.
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

OHtl

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Melalul Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan

evaiuasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisl dengan tulis tangan.



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberiman data atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandate  untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1.  Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

b.menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

c.menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan dinas;

d.melaksanakan koordinasi.sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;

e.melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan

laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

f.mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan

akuntabilitas kinerja dinas;

g.melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target

tahun 2019 sebesar 3 dokumen dan 9 laporan realisasinya adalah 3 dokumen dan 9

laporan. Hal ini disebabkan karena:

a.Penyusunan dokumen secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika

dalam Permendagri 54/2010;

b.Koordinasi dengan para Bidang untuk mengukur realisasi dan capaian setiap

indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, outcome dan output;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah - langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah - langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang di berikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

Capaian
(%)

9 Laporan

3 dokumen

Realisasi

9 Laporan

3 dokumen

Target

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja

dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja

PD

Jumlah
dokumen

perencanaan
yang berkualitas

baik

Indikator
Kinerja

Meningkatnya
kualitas
dokumen
perencanaan
dan pelaporan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

9 Laporan

3 dokumen
Target

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Jumlah dokumen perencanaan
yang berkualitas baik

Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
dan pelaporan

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019; sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



Penata Tk.l
NIP. 19690430 199302 2 001

MEI

Malang,   Januari 2020

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

FERRY HARI AGUNG, ST.MT
Pembina Tingkat I

NIP:19710807 199803 1010

Mengetahui
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten ^lalang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Subbag Renvapor Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;



LAPORAN KINERJA INDIVIDU
BULAN JULI s/d DESEMBER TAHUN 2019

PENGADMINISTRASI UMUM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Program dan Laporan mempunyai tugas:

Program dan Laporan:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala

Daerah;

-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;

-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.



Pada indikator sasaran pengelolaan program dan laporan target tahun 2019 sejumlah 7

dokumen dengan jenis dokumen:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ);

-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;

-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.

Sedangkan data program dan laporan di atas telah terealisasi 7 dari 7 target atau

100,00% dengan jenis:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala

Daerah;

-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;

-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.

100%

Capaian
(%)

7 dokumen

Realisasi

7 dokumen

Target

telah di tetapkan
aturan     yang
tepat waktu dan
yang   tersusun
dan     laporan
Jumlah program

Indikator
Kinerja

dan laporan.
bidang program
laporan di
penyusunan
koordinasi, dan
bahan,
yang meliputi
pengelolaan
Kegiatan
Melakukan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

7 dokumen
Target

yang telah di tetapkan
tersusun tepat waktu dan aturan
Jumlah program dan laporan yang

Indikator Kinerja

laporan.
bidang program dan
penyusunan laporan di
koordinasi, dan
meliputi bahan,
pengelolaan yang
Melakukan Kegiatan

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.



VIRGY/KURNIAWAN SUSANTO

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Pengadministrasi Umum

MEILINA ANDRIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19690430 199302 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan

informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

b.

c.

d.

e.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.  Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

Meningkatkan kualitas dan kedisiplinan kinerja;

Meningkatkan efisiensi jam kerja;

Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;

c.Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan

atasan langsung.
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5 dokumen
Target

dan terselesaikan tepat waktu
dan laporan yang terklasifikasi
Jumlah perencanaan, evaluasi

Indikator Kinerja

evaluasi dan laporan
di bidang perencanaan,
menyusun rekomendasi
menyimpulkan dan
penelaahan untuk
pengklasifikasian dan
meliputi pengumpulan,
Melakukan kegiatan yang

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja
Laporan kinerja meaipakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan

mempunyai tugas:

a)Mengevaluasi Perjajnjian kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Individu;

b)Menyusun dan mengetik paparan SAKIP;

c)Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

d)Menyusun dan mengetik LKJ;

e)Menginput data pada aplikasi SIRUP.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan target tahun

2019 sejumlah 5 dokumen terealisasinya sebesar 5 dokumen atau 100 % dengan

jenis dokumen:

a)Mengevaluasi Perjajnjian kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Individu;

b)Menyusun dan mengetik paparan SAKIP;

c)Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

d)Menyusun dan mengetik LKJ;

e)Menginput data pada aplikasi SIRUP. Berdasarkan data tersebut, diketahui

bahwa ada beberapa  indikator   Kinerja yang  mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

1)Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2)Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

3)Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik

dengan atasan langsung.

4. Rencana Tlndak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, dilsi dengan langkah-langkah apa yang akan

dltempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminlmalisir kegagalan dan sebagai langkah

100%

Capaian
(%)

dokumen
5

Realisasi

dokumen
5

Target

tepat waktu
terselesaikan
dan

laporan  yang
terklasifikasi

evaluasi   dan
perencanaan,
Jumlah

Indikator
Kinerja

dan laporan
perencanaan, evaluasi
rekomendasi di bidang
menyusun

menyimpulkan dan
penelaahan untuk
pengklasifikasian dan
pengumpulan,
yang meliputi
Melakukan kegiatan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ZAIRA FAUZIAH. S.AB

Malang,  Januari 2020

Mengetahui
Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

MEILINA ANDRIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19690430 199302 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi

dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

;i

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



•ESS"

PtNOCLOLA MOM CETAK

KIHRINTAH KABURATEN MALANO
D^AS KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI KONTRAK

***** J*?— ***

•'  '^M^
•^^m^mmmwtmmm

KABUPATEN MALANO
ASINFORMATNtA

PERJANJIAN KINERJA ASN



•p.MONK

Maiidli naan^i
f

norm*

maay^akat larfcai
pambangunan di
PamannWil^).

ktmudahanakaat

Ou^uMCaluaranV
•Ml
anai^iff"

V

~5d

^n

•i

V

p

pubNkaai rtmaO dm MmwkH

Pernblnaan dan Marakil maayaraW
maWui LAPOR1-SP4N dm Surat VWan^

f^    | )  aan ^~ ***  • ^  *   -^^^^^^j^^ ^^^lt
LAPOW^MN ^m Sam Waia

Koonanaai tontang Raguta^^ dan
Of^ao^a* LAPORI-SP4N d^ Sunt

MaMtogMM

4

3

2

1

No

LAPOR-SP4NI <̂ ^n SoratWanja

mr. f 973IM113WHM 1 ttt

Malang,   Januarl^019

J.d^
j   ^dafcaanaanan   Output/Katuaran

•i\i \\JunJahdoitumen
I keu^ngan yang

Mencatait pencrimaan
dan pentfokumentaaian
admintanui keuan^ut

fi, ii
at pencrimaan     ^  ""•?

RENCANA AKSI



Mr imhoimu)^

Si'

TTKBBKH

rr~ iHunk

CONTOH LAPORAW KINERJA INDIVIDU



l^ix^^^^

5

VIS
Terwujudnya Kabupaten-Malang j^ang MAC^^^MANTEB MANE^TEP

SAKIP

PAPARAN SAKIP



;

^\'^-

•:::•/'- ;^^^:.^

1
^J>- I

FUNGSI

/.. . "...

TUGAS ^>„

i 'j.^V"

-:•'/I •.



1.Buku Reguttr
2.Buku ^k.prdtai
3.Dukurogiateraumb

Surat kehiar han ae^ni dttandatai^amkan di

*• ^eraiuran Bupad No. 31 I^hun 2016 Trauuif Kcdudukan
a rumni, warm IMa Kn^a OfaiM KmniuAMi dan

Mrroohaml tujt>* danigd
2. Meoiahani aeaual deofan pornturan dan

TataNaakahOloaa
Kodr WUa^ah Tata

. Prralunui BupMl U^^Ut^ Noowtr 36 Tahun 2011 lenUn|
2. ^^ntuimn UupUi Malanc Nomof 35 Tnhun 2015 KnUm

Kearaipui di IJmkuntui Kabupaten htaUng
S. Pemtunn B^pMl No. 9 Tahun 2016 tmun HailiNiliitw

I^Aun

.<
3 1 010

ntiouf dtn

065 ffOS.'i /35.07.124/2019
25Januari2018

NomorSOP:
Tanggal Pembuatan:
Tenggai reviai:
TSnggal efektlf    /
Diaahkanotafa     fS

PBMERINTAH KABUPATEN MALANQ

S KOMUMKASI DAN
RMATIKA

19
tandar
perasional
ROSEDUR

SOP DINAS KOMINFO





^ Paitnaai dan Penyabsaiuasan intormasl

6. Program ParnbaMayaan. Pangambangan PanMnaan dm P
WonnaB dangan kagMan ^abagal bankul
• Panyabanuasan bdormaa Panymenggmam Pamfim DaKoordinasi  dan Konsulbdi e Datam Daaroil

Panyadiaan M^ani dan Ml

Panyathaan Barang CMaktn dan Panggondaan,
Panyadsan Komponan InstatW UahK Pananngai Bangana* Ki

c. Pangalolann.PengamaiwndwPmiglrtMnMKirlPBnanAiii
S. Program PangMOan dan PantiMn. Pangembang^ dm Paraaaram

Panyedtaan Jaaa KomuiKati Sanbar Dtya  dan LhMc

7. Program Layanan Parrandai, Pi

k  Program PangoaibanQan Dala JQ^ran dan Paratunn Daarab KabupHm UaMng Nam  Tih^i 2016 MnUng
nHliacaiacvi dan Miaiaiait Paran^^I Daarah dan Por^uran Brg^aa Matang Homer

Pada mun 2018 Omas KomurtK^^ dan Womalla OMUhw omr 10 [rt^fim]
program yang MnH dan 25 flga pu*in ha) togiaun m*agai bahu

1  Piogram P

..  Pragnm Pm^gtKan Pangambangan SMan P
dan Kauang^, dangan ka^alan sabafai mut

c PanwHunun RuiavBakala Kandaraan D*
d PameWaraw RuiivSaikali Pnalam Qadung Kantn.

3. ProofliParwifl4iaU(iOlj*Ajia(a*ji. denfla^l^gWinia
a.Pangadaan Pataisn Omas Basrnia PedaoeKapamyi
b.Panngaataa3i*rt>arDiya Manual (HbMangLPSE

4 piognm PanngkaMn Kapasnt SwWar Daya ^fomi.
•3 TMwi 20IS

tMam lapoofl kMQi Tdui 201! H^jIkM cvalM )• HmtW U
iMfg^in nan rancana Maa lanjut Mtagn langMii pamntfuaan ana^a 01 Mai
manddbng Capaaa sMtgn ^nbul Muaig dam hdHtoi Hna^a Utana (OJ)

dims Konwflwl dm IrtwnwUki K^^wtm MWng nwraMfcm PmnokU
Dmrm pms Pmwrtnwi Kabupattn Malms aabagti unsu panunung pamenMBfim
a lading komuMKa^ dan Monnitka ylng memptityb paranan sSategls daunt
iMnyeunggatakan program dan ra^man Sabagal oef fli* psungguifltnnMn OKI

o    o
(0541) 40878SLomwfoiamalMigkib.go.kl

LKJ PD 2018



g adauh rnaraapon stHsu ffiatogls p^kwit^noan tofomua yang dbuun
am Rmtaia Stratog^^ Dnnaan maiaUanakan ttodak toqut dan isiHsu ftraUgto
atom Rancaa Sntogto m^aptoan Oapat maiigUUn cantô  Unarto Dtoa
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas :

-Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

-Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Statistik dan

Informasi;

-Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional  layanan  informasi,

pengelolaan statistik, informasi dan data;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya;

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai fungsi:

-Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Statistik dan Informasi;

-Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

layanan statistik, informasi dan data, serta pengelolaan informasi dan data;

-Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Statistik dan Informasi.



JONI SAMSUL HADI. ST.. M.Si.
Pembina

NIP. 19650718 198803 1011

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

FERRY HARI AGUNG. ST.. MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetabui
Pit. Kepala Dinas Kamunikasi dan

Informatika Kabuoaten Malang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
::..?.!^.^.t.*V^^V.^?^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator  Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan

dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga publikasi dan penyampaian

berita pada media website dapat dilaksanakan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga Perangkat Daerah dan masyarakat desa dapat

berperan aktif dalam perkembangan website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.



2 Dokumen
Target

> Studi Kajian IPM
Sektoral dan
penyusunan   Data   Statistik

> Terlaksananya pengolalan dan
Indikator Kinerja

laporan.
Malang  sebagi   bahan
Pemerintahan Kabupaten
pembangunan,
pelaksanaan
Data statistik sektoral hasil
Tersedianya    Informasi

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Statistik.
-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Statistik;

-Mengumpulkan dan  mempersiapkan data  mengenai pelaksanaan  program

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

-Mengevaluasi dan menyajikan hasil pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan sebagai bahan laporan;

-Melaksanakan koordinasi urusan statistik dengan instansi terkait;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI STATISTIK



SURIYADI. SAP
Penata

NIP. 19760211 199702 1003

Mengetahui
Kepaia Seksi Statistik

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1 011

Mengetahui
Kepaia Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh
atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

teiah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



NOFITA NUR AENI
Tenaga Kontrak

JRIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP.19760211 199703 1 003

s(jriy

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

100%

Capaian
(%)

1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Maiang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkaia pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



MOHAMMAD ADIN ARDIANSYAH S.Kom
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100%

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



100%

% '

60  Layanan
REALISASI

60 Layanan
TARGET

dan surat warga
Lapor! Sp4n, PPID
informasi    melalui
Laporan    layanan

- Tertanggapnya
INDIKATOR KINERJA

pengaduan masyarakat
Pelayanan      informasi

SASARAN STRATEGIS
1

NO

3.  Evaluasai dan Analisis untuk setiap Sasaran atau hasil program/ dan kegiatan.

60 Layanan

TARGET

dan Surat Warga
melalui LAPOR SP4N, PPID
Jumlah   layanan   informasi

INDIKATOR KINERJA
1.

informasi  dan
dan  melayani

identifikasi,
bahan

STRATEGIS

data.
kebutuhan
pemantauan
pelaksanaan
Menyiapkan

SASARAN
1

NO

A.Pengertian Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan
kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat
dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
1.Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai wujud pertanggung jawaban ;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan
kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja
Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan
jabatan yang telah menyusun Perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :
1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum seksi layanan informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan Informasi dan data;

c.Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan
informasi dan data;

d.Menyiapkan bahan dan pelaksaan koordinasi kelembagaan layanan informasi dan
data;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.

2.Perencanaan/ Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI LAYANAN INFORMASI BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI



Penata

NIP. 19860317 201001 1 013

KASIE LAYANAN INFORMASI

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI, ST.. M.Si
Pembina

NIP. 19650718 198803 1 011

Mengetahui:
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN

INFORMASI

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadikan gambaran capaian kinerja khususnya
Seksi Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Malang dan
menjadi bahan evalausi bagi peningkatan kinerja tahun mendatang.

T
suny^/5.  Tanggapan Atasan Langsung

Menyampaikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Melaksanakan arahan dari atasan langsung dalam peningkatan kinerja.

2.

3.

4.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan
penyebabnya antara lain:

1.  Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara cepat dan tepat;

Penyediaan sumber data Permohonan Informasi Pubiik (PPID).Lapor! Sp4n dan Surat Warga
sehingga akan di sampaikan kepada Perangkat daerah yang terkait.

Melaksanaan sosialisasi sampai Kelurahan/Desa yang sesuai dengan perencanaan
sehingga masyarakat desa dapat berperan dalam informasi publik.

4.  Rencana tindak lanjut:

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

1.  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

3.

2.



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforroasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teiab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

LAPORI-SP4N;
c.Menyiapkan bahan pelaksanaan jdentifikasi, pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui LAPORI-SP4N;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Bulan Juti s/d Desember

Pengelola Instalasi Teknologi Informasi



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasj dengan pimpinan dan instans^ terkait

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

20 laporan sudah terealisasi sejumlah 273 laporan atau 1365% dengan jenis

laporan melalui LAPORI-SP4N.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

diiaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan pengaduan melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat, tepat dan Xewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui LAPORI-SP4N

sebagai media informasi

1365%

Capaian
(%)

273
laporan

Realisasi

20 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

pengaduan
informasi
melalui

LAPORI-SP4N

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
layanan
pengaduan
informasi
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

20 laporan
Target

Jumlah layanan pengaduan
informasi melalui LAPORI-SP4N

Indikator Kinerja
Melaksanakan
layanan pengaduan
informast melatut
LAPORI-SP4N

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



FARID/AGUSTIAN OXI W.. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

^enata
NIP. 19860317 201001 013

H. MM

Mengetahuf
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

d.  Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.



I Belum • Ditanggapi

ppid Juli - Desember 2019

I Belum • Selesai

11
1
2
2
0
4
IS)

TOTAL

11
1
2
2
0
4
2

0
0
0
0
0
0
0

BgjUfig' bnANGGAJ^
i-Desember 2019

TOTAL LAPORAN
12
11
10
9
8
7

BULAN
Jul

> PPID

26
1
6
1
4
6
8

TOTAL

20
1
4
1
3
4
7

6
0
2
0
1
2
i

i-Desember 2019

TOTAL LAPORAN
12
11
10
9

7
BULAN

Jul

> Surat Warga

272
26
51
56
48
35
56

TOTAL

i

229
23
43
43
41
30
49

38
2
7

12
6
4
7

PROSES

5
1
1
1
1
1
0

mm

TOTAL LAPORAN
12
11
10
9

7
BULAN

Juli - Desember 2019

> LAPORI-SP4N

LAYANAN JNFORMASl
Juli-Desember2019



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforraasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teJab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

PPID;
&.• Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi,  pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui PPID;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui PPID;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui PPID;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Buian Juli s/d Desember

Pengelola Pengaduan Publik



Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

10 laporan sudah terealisasi sejumlah 37 laporan atau 370% dengan jenis laporan

melalui pelayanan informasi PPID dan Surat Warga.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat^

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan informasi melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat dan terupdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui PPID dan Surat

Warga sebagai media informasi

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

denga^ berkoordinas} dengan piropinan dan instansi terkait,

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

370%

Capaian
(%)

37 laporan

Realisasi

10 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

informasi
melalui PPID

dan Surat
Warga

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
pelayanan
informasi
pengaduan
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 laporan
Target

Jumlah layanan informasi
melalui PPID dan Surat Warga

Indikator Kinerja
Melaksanakan
pelayanan informasi
melalti PPID dan
Surat Warga

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



NURIKA PRAHESTI. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

Penata
NIP. 19860317 201001 013

SH. MM

Mengetahui
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

c.Meneiiti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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100%
I
Iff

^^f0**W ' ""  0%

|         ppid Juli -Des

11
1
2
2
0
4
2

TOTAL

11
1
2
2
0
4
2

0
0
0
0
0
0
0

i- Desember 2019

TOTAL LAPORAN
12
11
10   ,

9
8
7

BULAN
Jul

L_

> PPID

I Belum • Selesai

Surat Warga Juli - Desember 2019
I
|
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TOTAL
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LAPOR!-SP4N Juli - Desember 2019
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26
51
56
48
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TOTAL
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43
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2
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12
6
4
7
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5
1
1
1
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0
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TOTAL LAPORAN
12
11
10
9
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Juli-Desember2019



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



IKA GANIS>NOVITASAR1 S.Si
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1 003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^uux..C4t:f&^x.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator  Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100 %

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi   dan   analisis   atas    penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



265.000
pengunjung

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pengelolaan informasi
melalui website dan call
center pengelolaan
informasi

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASIBIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dart pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Informasi;

-Menyiapkan bahan dan pembinaan pengelolaan informasi dan data;

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi

dan data;

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan media center;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian •Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen -Perjanjian-Kinerja 2019.
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5. Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian berita pada media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan tewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat  Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga masyarakat desa dapat berperan aktif dalam perkembangan

website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

233%

Capaian
(%)

618.339
pengunjung

Realisasi

265.000
pengunjung

Target

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pengelolaan
informasi melalui
website dan call
center

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Seksi PeneloaNnformasi

JONISAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1011

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



66.250
kunjungan

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Peijanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kine^a adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan informasi melalui info publik;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Peijanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



PESANTARA EKA WAHYUDI. A.Md.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

TI. S.Kom.

Malang,    Januari 2020

Staf Seksi Pengelolaan Informasi

TRIAS W

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolagn Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

fi^^^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dan info publik dapat dilaksanakan secara tepat dan Xtmpdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website  desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

295 %

Capaian

(%)
195.778

pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan
penyebaran informasi
pembangunan Kab.
Malang kepada
masyarakat melalui
website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



66.250
kunjimgan

Target
Persentase kunjimgan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kineija yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kineija disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi dan

data;
-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Statistik dan

Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



DIYAN EKO WAHYUDIE. ST.. MM.

olaan Informasi

—\

Staf Seksi Peng

Malang,    Januari 2020

TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^
5.  Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan Xestupdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

295 %

Capaian
(%)

195.778
pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui

website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGIINFORMASI

DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas:

1)Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

2)Menyusun  norma,  standar,    prosedur,    dan   kriteria di Bidang

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3)Merumuskan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan

4)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

b.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai

fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi;



100%

Capaian

(%)

Mbps

483

Tower

541

Server

14

Realisa

si

Mbps

350

Tower

541

Server

14

Target

dan komunikasi

teknologi informasi

insfrastruktur

pengembangan

- Persentase

yang diawasi

- Persentase tower

yang berfungsi baik

- Persentase server

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi yang

Informasi    dan

serta   Teknologi

software jaringan

hardware    dan

operasional

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No

•

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

541 Tower

14 Server

Target

informasi dan komunikasi

insfrastruktur teknologi

-   Persentase pengembangan

diawasi

-   Persentase tower yang

berfungsi baik

-  Persentase server yang

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi     yang

Informasi        dan

serta       Teknologi

dan software jaringan

operasional hardware

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

2)Pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam rangka perencanaan

teknis pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi,  pengembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan

komunikasi, serta pengelolaan data center; dan

3)Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi.



Baik

Baik

Baik

KONDISI

3

1

1

JUMLAH

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran, dilaporkan sebagai berikut:

a.Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja

mengalami keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses

negosiasi harga dengan Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019

mulai dilakukan pengembangan jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan,

yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

b.Jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah 14 server

terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah sebagai

berikut:

a.Seksi Pengelolaan Data Center

1.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

2.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

3.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

4.Melaksanakan pengadaan server  yang berfungsi sebagai Disaster

Recovery Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC)

merupakan sebuah unit   server ketika kondisi terjadi gangguan pada

server utama maka akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery

Center (DRC) sehingga aktivitas server tetap berjalan.

5.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

b.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi

1.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

2.Melakukan pendataan terhadap provider sehingga dapat  melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun

c. Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

14

1

1

1

1

1

3

1

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.



Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

FERY HARI AGUNG. ST.. MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetahui
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabup^aten Malan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas

Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.

^

^

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan sesuai pedoman

pelaksanaan;

2.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

3.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur  tambahan semaksimal

mungkin.

4.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah

lainnya terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.



Rapat Evaluasi Uji Coba Aplikasi Mapping
Area

Rapat Pemetaan Menara Telekomunikasi

Pemeriksaan Backup ServerRapat Koordinasi Internal

Study Replikasi ke Kota Batam

Lampiran Keaiatan





Monev Pemasangan Fiber OptikMonitoring Pengawasan Menara
Telekomunikasi

Hearing DPRD Kab. malangGiat Duta Anti Narkoba



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA CENTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengelolaan Data Center mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Data Center;

b.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server;

c.Melaksanakan pengelolaan sub domain;

d.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan pemerintah daerah;

e.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

f.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server  untuk Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya.



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019

sejumlah 14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Reaiisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian  Kinerja Tahun 2019 sesuai  Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



> Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung

sekretariat kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan

Informatika di lantai 7 , meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah

disiapkan , pemadaman listrik yang sering dan tiba-tiba terjadi akan

mempengaruhi kinerja server, karena server harus berkerja non stop 24

jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka

akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga

aktivitas server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi ctengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA..S.Kom. M.MSIP
Penata Tingkat I

NIP: 19771105 200604 2 022

Malang,   Januari 2020
Kepala Seksi Pengelolaan Data Center

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui,
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi Dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



Study Replikasi ke Kota Batam

Pemantauan Pemilihan Presiden di
Kecamatan Gedangan

Pemeriksaan Backup Server

Rapat Internal DinasMenerima Kunjungan Kerja dari Direktorat
Pengembangan Pita Lebar

Kementrian Kominfo Rl

Lampiran Keaiatan



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server hams

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kom.. M.MS1PERDA CHANDRA WIRAMA. ST
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020

Kasi Pengolaan Data CenterPengelola Instalasi Teknologi Informasi dan
Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan ema/7 resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

-^ '>\.>



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server harus

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Meiaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Meiaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Meiaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Meiaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Meiaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



ARIES HERRY AFFANDI. SECHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kotn., M.MS1P
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020
Pengelola Instalasi Teknologi Informasi dan

Data Center
Kasi Pengolaan Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





Laporan Kinerja disajikan dengan memuat infprmasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengawasan InfrastrukturTeknologi Informasi

Dan Komunikasi mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengendalian Dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

b.Menyiapkan standard dan spesifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi;

c.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

d.Menyiapkan pemberian rekomendasi pendirian infrastruktur  teknologi

informasi dan komunikasi apabila diperlukan;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

perjanjian kinerja.

kepada pemberi mandat atas kinerja

wujud pertanggungjawaban;

bagi penerima mandat untuk

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambuigan

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

dan disepakati.

abilitas dari setiap tugas dan fungsi

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

anggaran dan atau merupakan bentuk akun

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan



masuk wilayah Perhutani

secara berkala

4. Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun

Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)

Menara

541

Realisasi

541 Menara

Target

penurunan capaian kinerja.

Yang diawasi

Jumlah Menara

Indikator

Kinerja

atau peningkatan/

komunikasi

informasi dan

teknologi

Infrastruktur

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sasaran

1.

No.

keberhasilan/kegagalan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi clan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

541 MenaraJumlah Menara Yang diawasiPengendalian dan

Pengawasan

Infrastruktur teknologi

informasi dan

komunikasi

1.

TargetIndikator KinerjaSasaranNo.

9 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 201

2019.



Penata
NIP. 19841119 200904 1 002

NI.S.Kom

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

menjadi gambaran capaian kinerja

Infrastruktur Teknologi Informasi dan

dan menjadi bahan evaluasi bagi

Casih.

"V^

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatik

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

memuat tanggapan atasan langsung

, diisi dengan tulis tangan.

sehingga dapat  melakukan

dan tidak terkumpul di akhir tahun

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun

sir kegagalan dan sebagai langkah

akan datang, adalah:

kepada pihak provider agar mau

5. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimali

peningkatan capaian kinerja pada tahun

a.Melakukan komunikasi secara intens

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan  pendataan terhadap pr^vider

pembayaran restribusi secara periodik

yang



Rapat Evaluasi Uji Coba Aplikasi Mapping
Area

Pemasangan QR Code

•^•

Rapat Pendataan Daftar (list) Kebutuhan
Pembuatan Aplikasi Mapping Area

Rapat Pemetaan Menara Telekomunikasi

V A ^^

Monitoring kondisi Menara Telekomunikasi di Kecamatan Gedangan

Lamoiran Keaiatan



setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas:!

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasij
b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

yang telah dan seharusnya dicapai sebaga

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

dan disepakati.dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGENDALITEKNOLOGIINFORMASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Realisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian   dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



O. A.Md

Pengelola Pengawasan

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

?^ cb-

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimaiisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun



^fc^jt^t-i^^Zitaf^^^ ^^^, H<ii^

P^™^T"^-?*i :^*^•^ ,*7^j g^.f ,"iT.'

KEG1ATAN PENGELOLA PENGAWASAN

Lamoiran Keaiatan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019\
BULAN JULI s/d DESEMBER|

PENGAWAS TEKNOLOGIINFORMASI|

A.Pengertian Pelaporan Kinerja|

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.!

i

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.;

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.j

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Staf Pengawas Teknologi Informasi mempunyai tugas:i

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.j



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur
TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



.KomPOD

Pengawas TeknologjMormasi

Malang,    Januari 2020

MUISF^NANLS-Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun





LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA PENGENDALI DAN OPERASIONAL

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



AH, SSIKA

Pengendali Teknologi Informasi

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasikden Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun



I

1A

W
m

1

V'^
\

aI

r
K

KEGIATAN PENGELOLA PENGENDALI DAN OPERASIONAL

Lampiran Keaiatan



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas:

a.menyusun  dan  menetapkan  rencana  umum Seksi  Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan intranet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

d.menyiapkan dan melaksanakan pengembangan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

e.melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Intemasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

100%

Capaian

(%>
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

Komunikasi

informasi dan

Teknologi

n infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

Target

Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur     Teknologi

Jumlah   Pengembangan

Indikator Kinerja

dan Komunikasi

Teknologi Informasi

Infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

f.melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan jaringan internet   untuk

Layanan Pengadaan Secara Eiektronik (LPSE); dan

g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjjan Kinerja

2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja mengalami

keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses negosiasi harga dengan

Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019 mulai dilakukan pengembangan

jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet  agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur tambahan semaksimal mungkin.

d.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah lainnya

terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Drs. GUNARTOLINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.
Penata Tingkat IPenata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi    Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur

Informasi dan KomunikasiTeknologi Informasi dan Komunikasi

i

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang tejah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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350 Mbps

Target

Jumlah Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi dan

Teknologi

Infrastruktur

an

Pengembang

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

komunikasi untuk

informasi    dan

teknologi

infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

Komunikasidan

Daerah

untuk

dan

Pemerintah

kepentingan

komunikasi

informasi



LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.AGUS BASOFI SUDARMONO
Penata Tingkat I

NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
Mengetahui

Kepala Seksi Pengembangan InfrastrukturTeknisi Jaringan Instalasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi

lO.Kecamatan Kromengan

11. Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



X

PERBAIKAN JARINGAN INTERNET

Lamoiran Keaiatan



350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RAHMAD FARIS SASMITO
LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

U





350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaiuasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan tugas-tugas  lain  yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RIZKI ANDRIAS
LINDEN SURYAWAN, ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.





LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN APLIKASIINFORMATIKA

ESELON Ill-b

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas Pokok:

a)Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

b)Menyusun norma, standar,  prosedur  dan kriteria di Bidang Persandian

dan Aplikasi Informatika;
c)Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan

dan pemberdayaan aplikasi; dan

d)Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

a)Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika;

b)Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan

c)Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika.



145,40 %

100%

100%

Capaian

(%)

538
Berita

8
Kegiatan

9 jenis

Realisas

i

370 Berita

8 Kegiatan

9 jenis

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Jumlah
sosialisasi
dan pelatihan

yang
dilaksanakan

Jumlah
aplikasi yang
tersedia dan
Jumlah
Perencanaan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Melaksanakan
sosialisasi dan
pelatihan aplikasi
informatika yang
telah
dikembangkan.

Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kerjasama dalam
rangka
pengembangan
aplikasi
informatika

Sasaran

3

2

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasiian/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita

8 kegiatan

9 jenis
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja

Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektorai
5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID
8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Dan pada indikator sasaran Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang

dilaksanakan target tahun 2019 sejumlah 8 kegiatan terealisasinya seiuruhnya

atau 100 % dengan jenis kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

3.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER
4.Sosialisasi  dan  Bimbingan  Teknis  Aplikasi  e-Budgeting  dan

Penatausahaan Keuangan

5.Bimbingan Teknis Aplikasi Website Perangkat Daerah

6.Bimbingan Teknis Aplikasi Statistik Sektorai

7.Bimbingan Teknis Aplikasi PPID
8.Bimbingan Teknis e-Signature

Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita

dan terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan baik;

b.Menyusun norma, standar,  prosedur  dan kriteria di Bidang Persandian

dan Aplikasi Informatika;
c.Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan

dan pemberdayaan aplikasi; dan

d.Melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.



LUKMAN HADIYONO. S. Pd.. M.Si.
Pembina

NIP. 19660511 199103 1 006

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika

FERRY HARI AGUNG. ST. MT.
Pembina Tk. I

NIP: 19710807 199803 1 010

Mengetahui.
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatjka

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

...As^5^ .̂A...X....UiV../...^.^

....A*V>^^j^ .̂Uk^^!^....t*V.O.Vffc^.V

^....H.SVC^\u>flrA^ft.4y'JU^t^a^T.V^frXV^J.<^.^.I^^i\

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.
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APLIKASI UPDATING INTEGRASI E-BUDGETING DENGAN SIRUP
(WEBSERVICE)

Bagi semua instansi yang menggunakan fingerprint merk Promaxi atau Nideka, pastikan program fingerService anda versi 21, jika beium update silahkan
download melalui link ini
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LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
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UPDATING WEBSITE PPID







BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PPID
HOTEL GRAGE S1NGOSARI

23OKTOBER2019



••'\

/

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI STATISTIK SEKTORAL
HOTEL GRAGE SINGOSARI

24OKTOBER2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E - SIGNATURE
EL GRANDE HOTEL KARANGPLOSO

10 OCTOBER 2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI WEB OPD
HOTEL OLLINO GARDEN MALANG

30OKTOBER2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASI PERSANDIAN

ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Persandian;

b)menerima, memproses dan menyampaikan berita-berita berkualifikasi sandi

ke alamat yang dituju;

c)melakukan  pengamanan  sinyal komunikasi  pada acara  khusus/very

important person;

d)melaksanakan  fasilitasi  penginderaan  dini/sterilisasi  fasilitas  penting

gedung/ruang pejabat daerah sesuai kebutuhan;

e)melaksanakan fasilitasi audit assessment pengamanan sistem teknologi

informasi;

f)melaksanakan fasilitasi pengamanan jaring komunikasi khusus telepon, radio

pejabat daerah;
g)melaksanakan pengembangan alat-alat persandian; dan

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita dan

terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Persandian dengan baik;

b.Menerima, memproses dan menyampaikan berita-berita berkualifikasi sandi

ke alamat yang dituju;

c.Melakukan pengamanan sinyal komunikasi  pada acara  khusus/very

important person dengan baik;

d.Melaksanakan  fasilitasi  penginderaan  dini/sterilisasi  fasilitas  penting

gedung/ruang pejabat daerah sesuai kebutuhan dengan baik;

e.Melaksanakan fasilitasi audit assessment pengamanan sistem teknologi

informasi dengan baik;

f.Melaksanakan fasilitasi pengamanan jaring komunikasi khusus telepon, radio

pejabat daerah dengan baik;

g.Melaksanakan pengembangan alat-alat persandian; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

145,40 %

Capaian

(%)
538 Berita

Realisasi

370 Berita

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan anaiisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  anaiisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Indikator Kinerja
Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian KinerjaTahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



ZAINUDDlftKSH.
Penata

NIP. 19800623 199901 1 001

Malang,    Desember 2019

Mengetahui

LUKMAN HADIYQNO, S. Pd.. M.Si.
Pei/bina

NIP. 19660511 199103 1 006

Mengetahui.
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

|.V^4^...<^^^....t?fV*.̂ J^>3t.i

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Persandian dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja

di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.



JUMLAH BERITA : 538

KODE SURAT    : XX (RAHASIA)

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA 2019



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil prog ram/keg iatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

8 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KASI PEMBERDAYAAN APLIKASIINFORMATIKA
ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika;

b)menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika;

c)melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan; dan

d)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 8 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

3.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER
4.Sosialisasi  dan  Bimbingan  Teknis  Aplikasi  e-Budgeting  dan

Penatausahaan Keuangan

5.Bimbingan Teknis Aplikasi Website Perangkat Daerah

6.Bimbingan Teknis Aplikasi Statistik Sektoral

7.Bimbingan Teknis Aplikasi PPID
8.Bimbingan Teknis e-Signature

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

100%

Capaian

(%)
8 Kegiatan

Realisasi

8 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.
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4 2 013NIP.
Pembina

NIP. 19660511 199103 1006

LUKMAN HADIYQNO, S. Pd.. M.Si.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi    Kasi Pemberdayaan Aplikasi Informatika

Informatika..

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;j

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atast laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



SESI 2 (12.30-15.00 WIB)

SESI 1(09.00-11.30 WIB)

HARI: RABU
TANGGAL  : 16 JANUARI 2019

BIMBINGAN TEKNIS SIRUP 2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E - SIGNATURE
EL GRANDE HOTEL KARANGPLOSO

10OKTOBER2019



^mams

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PPID
HOTEL GRAGE SINGOSARI

23OKTOBER2019



1.4

BIMBINGAN TEKN1S APLIKASI STATISTIK SEKTORAL
HOTEL GRACE SINGOSARI

24OKTOBER2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI WEB OPD
HOTEL OLLINO GARDEN MALANG

30OKTOBER2019



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja..

9 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
peiaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASI PENGEMBANGAN APLIKASIINFORMATIKA

ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengembangan Aplikasi

Informatika;

b)mengembangkan aplikasi informatika;

c)menyiapkan bahan peiaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan

aplikasi informatika; dan

d)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektoral

5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID
8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengembangan Aplikasi

Informatika dengan baik;

b.Mengembangkan aplikasi informatika;

c.Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan

aplikasi informatika dengan baik; dan

d.Mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Persandian dan Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.  Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

100%

Capaian

(%)
9 jenis

Realisas

i
9 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003
Pembina

NIP. 19660511 199103 1 006

ONO. S. Pd.. M.Si.LUKMAN HADIY

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi   Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.

Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tanqan.

A
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LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

OPERATOR TRANSMISI SANDI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Mengendalikan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar proses dapat berlanjut.

b)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis

maupun iisan.

c)Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

d)Mengecek peralatan yang rusak suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan lancar.

e)Mengatur pemeliharaan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

f)Melakukan inspeksi peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

g)Melakukan pemantauan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.



Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita dan

terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Pemantauan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan

dapat berjalan optimal.

b.Pemeliharaan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

c.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun

lisan.

d.Persiapan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan

dapat berjalan dengan lancar.

e.Peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang beriaku agar proses dapat

berlanjut.

f.Inspeksi peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

g.Pengecekan peralatan yang rusak suatu obyek kerja sesuai prosedur agar

berlaku pekerjaan dapat berjaian dengan lancar.

145,40 %

Capaian

(%)
538 Berita

Reaiisasi

370 Berita

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan anaiisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaiuasi  dan  anaiisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Indikator Kinerja
Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



ZAINUDDIN>SH.MUCHLIS KADARUSMAN
PenataPengaltur

NIP. 19800623 199901 1 001NIP. 19820618/200903 1 003

Meialui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Persandian dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja

di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Operator Transmisi Sandi

h. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

i.  Menerima, memproses dan mengirim berita yang bersifat Rahasia dan biasa.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



JUMLAHBERITA :538

KODESURAT    :XX(RAHASIA)

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA 2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat periengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektoral

5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID

8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan;

b.Laporan hasil peiaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

100%

Capaian

(%)
9 jenis

Realisas

i
9 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
peiaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

9 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
peiaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



AHMAD YUDHA PRASETIA. A.Md
Pengatur Tk. I

NIP. 19811103 201001 1 016

TR1 DARMAWAN SAMBODHO, S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Pengelola Database

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika. r^

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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APLIKASI UPDATING INTEGRASI E-BUDGETING DENGAN SIRUP
(WEBSERVICE)

E
Bagi semua Instansi yang menggunakan fingerprint merk Promaxi atau Nideka, pastikan program fingerService anda versi 21, jika beium update siiafikan
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LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
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Device No:
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FingerPrint
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XFinger Print Service
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Koneksi Database:
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3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMPUTER GRAFIS

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber  data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER

100%

Capaian

2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang
dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



DILATRIWIDIATIT
I

NIP. 19740426 200604 2 013

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Operator Komputer Gratis

Mengetahui.
Kasi Pemberdayaan Aplikasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis e-Signature

100%

Capaian

(%)
2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



ERWIN FIROAUSY MAULANAST
I

NIP. 19740426 200604 2 013

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Pranata TeknologUfiforn)asi Komputer

Mengetahui,
Kasi Pemberdaaan Apltkasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.\

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis e-Signature

100%

Capaian

(%)
2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



BRAMANSYAH PUTRA CAHYONO

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Pranata Tefcnloi Informasi Komputer

ST
I

NIPl9740426 200604 2 013

Mengetahui,
Kasi Pemberdavaan Alikasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk keiancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaiuasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan;

b.Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

2 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

100%

Capaian

(%)
2 jenis

Realisas

i
2 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomARIS SUGIARTO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasie Pengembangan AplikasiPengelola Database

tika.

X•J-—^^/uX^^

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai iangkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

}



APLIKASI SISUMAKER

E
Bagi semua instansi yang menggunakan fingerprint merk Promaxi atau Nideka. pastikan program fingerService anda versi 21. jika beium update silabkan
downioad meiaiui iink ini

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasii pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun iisan;

b.Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidakterjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1. Update Aplikasi Kependudukan - KIA

100%

Capaian

(%)
1 jenis

Realisas

i
1 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

1 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom  UMMU NOVITA WULANDARI. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Pengelola Database

Mengetahui.
Kasie Pengembancjan Aplikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang teiah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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UPDATE APLIKASI KEPENDUDUKAN - KIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



2 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1.Updating Aplikasi e-Budgeting

2.Aplikasi SISUMAKER

100%

Capaian

(%)
2 Jenis

Realisasi

2 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



Malang,    Desember2019

Mengetahui
Pranata Teknologi Informasi Komputer

IKA ^^USUKMANINGRUMTRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Mengetahui.
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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APLIKASI UPDATING INTEGRASI E-BUDGETING DENGAN SIRUP (WEBSERVICE)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Updating Website Pemkab Malang

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

100%

Capaian

(%)
1 Jenis

Realisasi

1 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ARDHl KRISTANTO. A.Md

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Operator Komunikasi

TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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APLIKASI WEBSITE PEMKAB MALANG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan

pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

100%

Capaian

(%)
1 Jenis

Realisasi

1 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



EKO SUSANTO. SE

Malang,    Desember2019

Mengetahui
OeratorKemunikasi

TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

ARM

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Updating Website Pemkab Malang

100%

Capaian

aplikasi
1 jenis /

Realisasi

aplikasi
1 jenis /

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomMUSLEH, S.IP
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.Operator Komunikasi

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak ianjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.





1 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

100%

Capaian

aplikasi
1 jenis /

Realisasi

aplikasi
1 jenis /

Target

tersedia
apiikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang daiam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomDHIKA WAHYU PERMANA
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.Operator Komunikasi

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau dipeiiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneiiti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
U
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas :

-Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

-Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Statistik dan

Informasi;

-Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional  layanan  informasi,

pengelolaan statistik, informasi dan data;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya;

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai fungsi:

-Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Statistik dan Informasi;

-Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

layanan statistik, informasi dan data, serta pengelolaan informasi dan data;

-Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Statistik dan Informasi.



JONI SAMSUL HADI. ST.. M.Si.
Pembina

NIP. 19650718 198803 1011

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

FERRY HARI AGUNG. ST.. MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetabui
Pit. Kepala Dinas Kamunikasi dan

Informatika Kabuoaten Malang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
::..?.!^.^.t.*V^^V.^?^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator  Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan

dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga publikasi dan penyampaian

berita pada media website dapat dilaksanakan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga Perangkat Daerah dan masyarakat desa dapat

berperan aktif dalam perkembangan website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.



2 Dokumen
Target

> Studi Kajian IPM
Sektoral dan
penyusunan   Data   Statistik

> Terlaksananya pengolalan dan
Indikator Kinerja

laporan.
Malang  sebagi   bahan
Pemerintahan Kabupaten
pembangunan,
pelaksanaan
Data statistik sektoral hasil
Tersedianya    Informasi

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Statistik.
-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Statistik;

-Mengumpulkan dan  mempersiapkan data  mengenai pelaksanaan  program

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

-Mengevaluasi dan menyajikan hasil pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan sebagai bahan laporan;

-Melaksanakan koordinasi urusan statistik dengan instansi terkait;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI STATISTIK



SURIYADI. SAP
Penata

NIP. 19760211 199702 1003

Mengetahui
Kepaia Seksi Statistik

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1 011

Mengetahui
Kepaia Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh
atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

teiah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



NOFITA NUR AENI
Tenaga Kontrak

JRIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP.19760211 199703 1 003

s(jriy

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

100%

Capaian
(%)

1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Maiang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkaia pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



MOHAMMAD ADIN ARDIANSYAH S.Kom
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100%

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



100%

% '

60  Layanan
REALISASI

60 Layanan
TARGET

dan surat warga
Lapor! Sp4n, PPID
informasi    melalui
Laporan    layanan

- Tertanggapnya
INDIKATOR KINERJA

pengaduan masyarakat
Pelayanan      informasi

SASARAN STRATEGIS
1

NO

3.  Evaluasai dan Analisis untuk setiap Sasaran atau hasil program/ dan kegiatan.

60 Layanan

TARGET

dan Surat Warga
melalui LAPOR SP4N, PPID
Jumlah   layanan   informasi

INDIKATOR KINERJA
1.

informasi  dan
dan  melayani

identifikasi,
bahan

STRATEGIS

data.
kebutuhan
pemantauan
pelaksanaan
Menyiapkan

SASARAN
1

NO

A.Pengertian Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan
kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat
dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
1.Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai wujud pertanggung jawaban ;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan
kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja
Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan
jabatan yang telah menyusun Perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :
1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum seksi layanan informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan Informasi dan data;

c.Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan
informasi dan data;

d.Menyiapkan bahan dan pelaksaan koordinasi kelembagaan layanan informasi dan
data;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.

2.Perencanaan/ Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI LAYANAN INFORMASI BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI



Penata

NIP. 19860317 201001 1 013

KASIE LAYANAN INFORMASI

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI, ST.. M.Si
Pembina

NIP. 19650718 198803 1 011

Mengetahui:
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN

INFORMASI

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadikan gambaran capaian kinerja khususnya
Seksi Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Malang dan
menjadi bahan evalausi bagi peningkatan kinerja tahun mendatang.

T
suny^/5.  Tanggapan Atasan Langsung

Menyampaikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Melaksanakan arahan dari atasan langsung dalam peningkatan kinerja.

2.

3.

4.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan
penyebabnya antara lain:

1.  Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara cepat dan tepat;

Penyediaan sumber data Permohonan Informasi Pubiik (PPID).Lapor! Sp4n dan Surat Warga
sehingga akan di sampaikan kepada Perangkat daerah yang terkait.

Melaksanaan sosialisasi sampai Kelurahan/Desa yang sesuai dengan perencanaan
sehingga masyarakat desa dapat berperan dalam informasi publik.

4.  Rencana tindak lanjut:

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

1.  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

3.

2.



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforroasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teiab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

LAPORI-SP4N;
c.Menyiapkan bahan pelaksanaan jdentifikasi, pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui LAPORI-SP4N;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Bulan Juti s/d Desember

Pengelola Instalasi Teknologi Informasi



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasj dengan pimpinan dan instans^ terkait

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

20 laporan sudah terealisasi sejumlah 273 laporan atau 1365% dengan jenis

laporan melalui LAPORI-SP4N.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

diiaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan pengaduan melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat, tepat dan Xewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui LAPORI-SP4N

sebagai media informasi

1365%

Capaian
(%)

273
laporan

Realisasi

20 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

pengaduan
informasi
melalui

LAPORI-SP4N

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
layanan
pengaduan
informasi
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

20 laporan
Target

Jumlah layanan pengaduan
informasi melalui LAPORI-SP4N

Indikator Kinerja
Melaksanakan
layanan pengaduan
informast melatut
LAPORI-SP4N

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



FARID/AGUSTIAN OXI W.. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

^enata
NIP. 19860317 201001 013

H. MM

Mengetahuf
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

d.  Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.
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A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforraasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teJab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

PPID;
&.• Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi,  pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui PPID;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui PPID;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui PPID;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Buian Juli s/d Desember

Pengelola Pengaduan Publik



Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

10 laporan sudah terealisasi sejumlah 37 laporan atau 370% dengan jenis laporan

melalui pelayanan informasi PPID dan Surat Warga.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat^

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan informasi melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat dan terupdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui PPID dan Surat

Warga sebagai media informasi

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

denga^ berkoordinas} dengan piropinan dan instansi terkait,

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

370%

Capaian
(%)

37 laporan

Realisasi

10 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

informasi
melalui PPID

dan Surat
Warga

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
pelayanan
informasi
pengaduan
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 laporan
Target

Jumlah layanan informasi
melalui PPID dan Surat Warga

Indikator Kinerja
Melaksanakan
pelayanan informasi
melalti PPID dan
Surat Warga

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



NURIKA PRAHESTI. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

Penata
NIP. 19860317 201001 013

SH. MM

Mengetahui
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

c.Meneiiti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



IKA GANIS>NOVITASAR1 S.Si
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1 003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^uux..C4t:f&^x.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator  Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100 %

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi   dan   analisis   atas    penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



265.000
pengunjung

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pengelolaan informasi
melalui website dan call
center pengelolaan
informasi

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASIBIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dart pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Informasi;

-Menyiapkan bahan dan pembinaan pengelolaan informasi dan data;

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi

dan data;

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan media center;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian •Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen -Perjanjian-Kinerja 2019.
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5. Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian berita pada media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan tewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat  Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga masyarakat desa dapat berperan aktif dalam perkembangan

website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

233%

Capaian
(%)

618.339
pengunjung

Realisasi

265.000
pengunjung

Target

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pengelolaan
informasi melalui
website dan call
center

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Seksi PeneloaNnformasi

JONISAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1011

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



66.250
kunjungan

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Peijanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kine^a adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan informasi melalui info publik;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Peijanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



PESANTARA EKA WAHYUDI. A.Md.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

TI. S.Kom.

Malang,    Januari 2020

Staf Seksi Pengelolaan Informasi

TRIAS W

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolagn Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

fi^^^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dan info publik dapat dilaksanakan secara tepat dan Xtmpdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website  desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

295 %

Capaian

(%)
195.778

pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan
penyebaran informasi
pembangunan Kab.
Malang kepada
masyarakat melalui
website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



66.250
kunjimgan

Target
Persentase kunjimgan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kineija yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kineija disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi dan

data;
-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Statistik dan

Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



DIYAN EKO WAHYUDIE. ST.. MM.

olaan Informasi

—\

Staf Seksi Peng

Malang,    Januari 2020

TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^
5.  Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan Xestupdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

295 %

Capaian
(%)

195.778
pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui

website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGIINFORMASI

DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas:

1)Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

2)Menyusun  norma,  standar,    prosedur,    dan   kriteria di Bidang

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3)Merumuskan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan

4)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

b.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai

fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi;



100%

Capaian

(%)

Mbps

483

Tower

541

Server

14

Realisa

si

Mbps

350

Tower

541

Server

14

Target

dan komunikasi

teknologi informasi

insfrastruktur

pengembangan

- Persentase

yang diawasi

- Persentase tower

yang berfungsi baik

- Persentase server

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi yang

Informasi    dan

serta   Teknologi

software jaringan

hardware    dan

operasional

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No

•

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

541 Tower

14 Server

Target

informasi dan komunikasi

insfrastruktur teknologi

-   Persentase pengembangan

diawasi

-   Persentase tower yang

berfungsi baik

-  Persentase server yang

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi     yang

Informasi        dan

serta       Teknologi

dan software jaringan

operasional hardware

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

2)Pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam rangka perencanaan

teknis pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi,  pengembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan

komunikasi, serta pengelolaan data center; dan

3)Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi.



Baik

Baik

Baik

KONDISI

3

1

1

JUMLAH

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran, dilaporkan sebagai berikut:

a.Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja

mengalami keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses

negosiasi harga dengan Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019

mulai dilakukan pengembangan jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan,

yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

b.Jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah 14 server

terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah sebagai

berikut:

a.Seksi Pengelolaan Data Center

1.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

2.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

3.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

4.Melaksanakan pengadaan server  yang berfungsi sebagai Disaster

Recovery Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC)

merupakan sebuah unit   server ketika kondisi terjadi gangguan pada

server utama maka akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery

Center (DRC) sehingga aktivitas server tetap berjalan.

5.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

b.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi

1.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

2.Melakukan pendataan terhadap provider sehingga dapat  melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun

c. Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

14

1

1

1

1

1

3

1

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.



Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

FERY HARI AGUNG. ST.. MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetahui
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabup^aten Malan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas

Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.

^

^

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan sesuai pedoman

pelaksanaan;

2.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

3.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur  tambahan semaksimal

mungkin.

4.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah

lainnya terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.
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Lampiran Keaiatan
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA CENTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengelolaan Data Center mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Data Center;

b.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server;

c.Melaksanakan pengelolaan sub domain;

d.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan pemerintah daerah;

e.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

f.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server  untuk Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya.



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019

sejumlah 14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Reaiisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian  Kinerja Tahun 2019 sesuai  Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



> Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung

sekretariat kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan

Informatika di lantai 7 , meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah

disiapkan , pemadaman listrik yang sering dan tiba-tiba terjadi akan

mempengaruhi kinerja server, karena server harus berkerja non stop 24

jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka

akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga

aktivitas server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi ctengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA..S.Kom. M.MSIP
Penata Tingkat I

NIP: 19771105 200604 2 022

Malang,   Januari 2020
Kepala Seksi Pengelolaan Data Center

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui,
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi Dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server hams

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kom.. M.MS1PERDA CHANDRA WIRAMA. ST
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020

Kasi Pengolaan Data CenterPengelola Instalasi Teknologi Informasi dan
Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan ema/7 resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik
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Baik

Baik
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14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

-^ '>\.>



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server harus

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Meiaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Meiaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Meiaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Meiaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Meiaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



ARIES HERRY AFFANDI. SECHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kotn., M.MS1P
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020
Pengelola Instalasi Teknologi Informasi dan

Data Center
Kasi Pengolaan Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





Laporan Kinerja disajikan dengan memuat infprmasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengawasan InfrastrukturTeknologi Informasi

Dan Komunikasi mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengendalian Dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

b.Menyiapkan standard dan spesifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi;

c.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

d.Menyiapkan pemberian rekomendasi pendirian infrastruktur  teknologi

informasi dan komunikasi apabila diperlukan;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

perjanjian kinerja.

kepada pemberi mandat atas kinerja

wujud pertanggungjawaban;

bagi penerima mandat untuk

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambuigan

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

dan disepakati.

abilitas dari setiap tugas dan fungsi

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

anggaran dan atau merupakan bentuk akun

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan



masuk wilayah Perhutani

secara berkala

4. Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun

Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)

Menara

541

Realisasi

541 Menara

Target

penurunan capaian kinerja.

Yang diawasi

Jumlah Menara

Indikator

Kinerja

atau peningkatan/

komunikasi

informasi dan

teknologi

Infrastruktur

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sasaran

1.

No.

keberhasilan/kegagalan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi clan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

541 MenaraJumlah Menara Yang diawasiPengendalian dan

Pengawasan

Infrastruktur teknologi

informasi dan

komunikasi

1.

TargetIndikator KinerjaSasaranNo.

9 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 201

2019.



Penata
NIP. 19841119 200904 1 002

NI.S.Kom

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

menjadi gambaran capaian kinerja

Infrastruktur Teknologi Informasi dan

dan menjadi bahan evaluasi bagi

Casih.

"V^

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatik

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

memuat tanggapan atasan langsung

, diisi dengan tulis tangan.

sehingga dapat  melakukan

dan tidak terkumpul di akhir tahun

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun

sir kegagalan dan sebagai langkah

akan datang, adalah:

kepada pihak provider agar mau

5. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimali

peningkatan capaian kinerja pada tahun

a.Melakukan komunikasi secara intens

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan  pendataan terhadap pr^vider

pembayaran restribusi secara periodik

yang



Rapat Evaluasi Uji Coba Aplikasi Mapping
Area

Pemasangan QR Code

•^•

Rapat Pendataan Daftar (list) Kebutuhan
Pembuatan Aplikasi Mapping Area

Rapat Pemetaan Menara Telekomunikasi

V A ^^

Monitoring kondisi Menara Telekomunikasi di Kecamatan Gedangan

Lamoiran Keaiatan



setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas:!

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasij
b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

yang telah dan seharusnya dicapai sebaga

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

dan disepakati.dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGENDALITEKNOLOGIINFORMASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Realisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian   dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



O. A.Md

Pengelola Pengawasan

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

?^ cb-

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimaiisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun



^fc^jt^t-i^^Zitaf^^^ ^^^, H<ii^
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KEG1ATAN PENGELOLA PENGAWASAN

Lamoiran Keaiatan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019\
BULAN JULI s/d DESEMBER|

PENGAWAS TEKNOLOGIINFORMASI|

A.Pengertian Pelaporan Kinerja|

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.!

i

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.;

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.j

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Staf Pengawas Teknologi Informasi mempunyai tugas:i

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.j



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur
TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



.KomPOD

Pengawas TeknologjMormasi

Malang,    Januari 2020

MUISF^NANLS-Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun





LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA PENGENDALI DAN OPERASIONAL

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



AH, SSIKA

Pengendali Teknologi Informasi

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasikden Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas:

a.menyusun  dan  menetapkan  rencana  umum Seksi  Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan intranet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

d.menyiapkan dan melaksanakan pengembangan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

e.melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Intemasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

100%

Capaian

(%>
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

Komunikasi

informasi dan

Teknologi

n infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

Target

Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur     Teknologi

Jumlah   Pengembangan

Indikator Kinerja

dan Komunikasi

Teknologi Informasi

Infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

f.melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan jaringan internet   untuk

Layanan Pengadaan Secara Eiektronik (LPSE); dan

g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjjan Kinerja

2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja mengalami

keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses negosiasi harga dengan

Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019 mulai dilakukan pengembangan

jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet  agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur tambahan semaksimal mungkin.

d.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah lainnya

terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Drs. GUNARTOLINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.
Penata Tingkat IPenata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi    Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur

Informasi dan KomunikasiTeknologi Informasi dan Komunikasi

i

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang tejah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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350 Mbps

Target

Jumlah Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi dan

Teknologi

Infrastruktur

an

Pengembang

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

komunikasi untuk

informasi    dan

teknologi

infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

Komunikasidan

Daerah

untuk

dan

Pemerintah

kepentingan

komunikasi

informasi



LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.AGUS BASOFI SUDARMONO
Penata Tingkat I

NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
Mengetahui

Kepala Seksi Pengembangan InfrastrukturTeknisi Jaringan Instalasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi

lO.Kecamatan Kromengan

11. Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RAHMAD FARIS SASMITO
LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

U





350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaiuasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan tugas-tugas  lain  yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RIZKI ANDRIAS
LINDEN SURYAWAN, ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.





LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Bidang Komunikasi

-Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

-Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Komunikasi;

-Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional  kemitraan komunikasi  dan

kelembagaan, komunikasi publik, serta pemberdayaan komunikasi;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Malang sesuai dengan bidang tugasnya;



100%

100 %

100 %

Capaian
(%)

100%

100%

100%

Reaiisasi

5000 jam

4000 exp

10 KIM

1 kali
Sosialisasi

Target

-   Siaran Radio
Kanjuruhan
FM

-   Cetak

Majalah
Kanjuruhan

Jumlah  KIM
yang dibentuk
dan   jumlah
KIM yang di
Bina

Jumlah
pembinaan
kemitraan
dan
kelembagaan
komunikasi

Indikator
Kinerja

Penyebarluasan
informasi melalui
media elektronik
dan media cetak.

Pengembangan
dan
pemberdayaan
Kelompok
llnformasi
Masyarakat
(KIM) dibidang
pengelolaan
teknologi
informasi dan
komunikasi

Pembinaan
koordinasi dan
fasilitasi
pemberdayaan
kelembagaan
komunikasi
sosial

Sasaran

3

2

1.

No.

2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

5000 jam
4000 exp
26 kali
Menyesuaikan jadwal
139 kali

10 KIM

1 kali Sosialisasi ijin
penggunaan spectrum
frequensi radio

Target

-   Siaran Radio Kanjuruhan FM

-   Cetak Majalah Kanjuruhan
-   Media Cetak / Elektronik
-   Gema Desa
-   Sosialisasi ketentuan di

Bidang Cukai Rokok melalui
media cetak/ online/

elektronik

Jumlah KIM yang dibentuk
dan jumlah KIM yang di Bina

Jumlah pembinaan kemitraan
dan          kelembagaan
komunikasi

Indikator Kinerja

Penyebarluasan informasi

melalui media elektronik
dan media cetak.

Pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
llnformasi Masyarakat
(KIM) dibidang
pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi

Pembinaan koordinasi dan
fasilitasi   pemberdayaan
kelembagaan  komunikasi
sosial

Sasaran

3

2

1.

No.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI



ADI SUPRAMONO. SE. MM
Pembina

NIP: 19680116 199603 1003

FERRY HARI AGUNG. ST. MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetahui
Kepala Bidang Komunikasi

Mengetahui
Pit. Kepala dinas

Komunikasi dan/informatika
Kabupatennalang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Bidang Komunikasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020

4. Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator  Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi dengan terkait, pemerintah desa dan kecamatan dalam penyampaian

sosialisai kepada masyarakat;

3. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Melaksanakan dan mencermati tugas lain yang diberikan dari atasan langsung;

d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

26 kali

Menyesuaikan
139 kali

-   Media Cetak /
Elektronik

-   Gema Desa
-   Sosialisasi

ketentuan di
Bidang Cukai
Rokok melalui
media cetak/
online/
elektronik



1 kali Sosialisasi Ijin
Penggunaan
Spektrum Frekuensi
Radio

(4)
Target

Jumlah pembinaan

kemitraan dan
kelembagaan
komunikasi.

(3)
Indikator Sasaran

Pembinaan  koordinasi  dan

fasilitasi     pemberdayaan
kelembagaan    komunikasi
sosial.

(2)
Sasaran

1.

(1)
No

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASI KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN KELEMBAGAAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat  untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Kemitraan Komunikasi dan

Kelembagaan;

b.Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan komunikasi;

c.Melaksanakan  pembinaan,  koordinasi  dan  fasilitasi  pemberdayaan

kelembagaan komunikasi sosial;

d.Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyertaan pameran atau promosi

daerah;

e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASI KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN KELEMBAGAAN



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi sebagai bahan penyusunan rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi  dengan  terkait,   pemerintah  desa  dan  kecamatan  dalam

penyampaian sosialisasi kepada masyarakat.

3.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah pembiayaan kemitraan dan kelembagaan

komunikasi target tahun 2019 sejumlah 1 kali sosialisasi dalam 1 tahun

terealisasinya seluruhnya atau 100 %.

100%

Capaian
(%)

1 kali
Sosialisasi

Reaiisasi

1 kali
Sosialisasi

Target

Jumlah
pembinaan
kemitraan dan
kelembagaan
komunikasi.

Indikator
Kinerja

Pembinaan
Koordinasi dan
Fasilitasi
Pemberdayaan
Kelembagaan
Komunikasi Sosial.

Sasaran

1.

No.

2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil prog ram/keg iatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ADI SUPRAMONO, SE, MMSAFUAN.S.Sos. M.AP
PembinaPembina

NIP. 19680116 199603 1 003NIP. 19690511 199202 1 002

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Kasi Kemitraan Komunikasi dan Kelembagaan dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima kasih.

Malang,    Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Bidang Komunikasi PublikKepaia Seksi Kemitraan Komunikasi dan

Kelembagaan



Laporan
dokumen selama

3 Bulan

(4)

Target      1

Jumlah berkas yang

diproses

(3)

Indikator Sasaran

Pengolah laporan perjalanan
dinas dalam dan luar daerah

Kegiatan Seksi dan Bidang
Komunikasi

(2)

Sasaran

1.
(1)

f  No

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN OKTOBER s/d DESEMBER

PENGOLAH ADMINISTRASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oieh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu  menyusun dan  menetapkan rencana umum Seksi  Kemitraan,

Komunikasi dan Kelembagaan;

b.Membantu melaksanakan tugas administrasi berupa surat menyurat dan kearsipan

c.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun

oleh Bidang Komunikasi target tahun 2019 sebanyak 12 Laporan dokumen dalam 1

tahun, adapun bulan Oktober sampai Desember terealisasi sebanyak 3 Laporan

dokumen atau sebesar 100 %

100%

Capaian

Bulan

selama 3

dokumen
Laporan

Realisasi

Bulan
selama 3
dokumen
Laporan

Target

yang diproses
Jumlah   berkas

Indikator
Kinerja

Komunikasi
dan Bidang
Kegiatan Seksi
daerah
danluar
dinas dalam
perjalanan
laporan
Pengolah

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



IMANIAR WULAN GITANJALI. SE

Staf Seksi Kemitraan Komunikasi dan
Kelembagaan

Malang,    Januari 2020

SAFUAN. SSOS, M.AP
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan

Kelembagaan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.
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4000 exp
77 Dialog
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Target

elektronik
media cetak/ online/
Bidang Cukai Rokok melalui

-  Sosialisasi ketentuan di
-  Gema Desa
-  Media Cetak / Elektronik
-   Cetak Majalah Kanjuruhan
-   Dialog Radio Kanjuruhan
-   Siaran Radio Kanjuruhan FM

Indikator Kinerja

dan media cetak.
melalui  media elektronik
Penyebarluasan informasi

Sasaran

1
No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Komunikasi Publik

-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pembinaan dan Penyebarluasan

Informasi;

-Melaksanakan Penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media cetak;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK



3. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Melaksanakan dan mencermati tugas lain yang diberikan dari atasan langsung;

d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator  Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Kegiatan Komunikasi Publik sebagai bahan penyusunan rencana

penyampaian informasi yang tepat;
b.Koordinasi dengan terkait, pemerintah desa dan kecamatan dalam penyampaian

sosialisai kepada masyarakat;

100%
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Realisasi
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77 Dialog

5000 jam

Target

elektronik
online/
media cetak/
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Bidang Cukai
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-  Sosialisasi
-  Gema Desa
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-   Media Cetak /
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-   Cetak
Kanjuruhan

-  Dialog Radio
FM
Kanjuruhan

-  Siaran Radio

Indikator
Kinerja

dan media cetak.
media elektronik
informasi melalui
Penyebarluasan

Sasaran

1

No.

2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP. 19640827 198403 2 002

ADI SUPRAMONO. SE. MM
Pembina

NIP: 19680116 199603 1 003

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Mengetahui
Kepala Bidang Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Kepala Seksi Komunikasi Publik dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020

4. Tanggapan Atasan Langsung;



432 jam
(4)

Target

Jumlah jam siar
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
penyiaran Radio Kanjuruhan

(2)

I     Sasaran

1.
(1)

No

\
2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAH TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakarr bentuk akuntabilitas dari pefaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.x



lit

Pada indikator sasaran jumlah jam siar yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 432 jam dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 470 jam atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi  sebagal bahan penyusunan  renoana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperiukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Lebih dari
100%

Capaian

(%)

470 jam

Realisasi

432 jam

Target

Jumlah jam siar

Indikator
Kinerja

Melakukan
kegiatan yang
meliputi penyiaran
Radio Kanjuruhan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,   Desember2019

J. ELISABETH LUDJI, SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



408 jam
(4)

Target      }

Jumlah jam siar
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
penyiaran Radio Kanjuruhan

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAH TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pefaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebariuasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi  sebagai bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah jam siar yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 408 jam dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 470 jam atau lebih dari 100 %

Lebih dari
100%

Capaian
10/ \

470 jam

Realisasi

408 jam

Target

Jumlah jam siar

Indikator
Kinerja

Melakukan
kegiatan yang
meliputi penyiaran
Radio Kanjuruhan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil prog ram/keg iatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



YESI ARI SANDI

/

Malang,    Desember2019

Staf Seksi Komunikasi Publik

J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



144 hah
(4)

Target

Jumlah hah kerja
(3)

I ndikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
pengamanan dan kebersihan Kantor

RKFM

(2)

Sasaran

1.
(D

No

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabHitas dari pefaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja'

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PRAMU KEBERSIHAN RKFM



Yj?

Pada indikator sasaran jumlah hari kerja yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 144 hari dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 158 hari atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperiukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;
c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Lebih dari
100%

Capaian
(%)

158 hari

Realisasi

144 hari

Target

Jumlah hah kerja

Indikator
Kinerja

Melakukan

kegiatan yang

meliputi

pengamanan dan
kebersihan Kantor

RKFM

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjeiasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



J. ELISABETH LUDJI, SE, MMSILAKHUL USMAN
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Maiang,   Desember2019

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi PublikStaf Seksi Komunikasi Publik



456 jam
(4)

Target

Jumlah jamsiar
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi

penyiaran Radio Kanjuruhan

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAH TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang daiam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran jumlah jam siar yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 456 jam dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 470 jam atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi  sebagai  bahan penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Lebih dari
100%

Capaian
10/ X

470 jam

Realisasi

456 jam

Target

Jumlah jam siar

Indikator
Kinerja

Melakukan
kegiatan yang
meliputi penyiaran
Radio Kanjuruhan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



MUHAMMAD RIDUWAN

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,   Desember2019

J. ELISABETH LUDJI. SE, MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadt gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



Jilid 6 kliping dan 432
edit berita

(4)

Target      i

Jumlah edit berita dan
kliping yang di proses

(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi

edit berita dan kliping

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI RKFM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a. Program kerja Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

Pada indikator sasaran jumiah dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun

oleh Bidang Komunikasi target tahun 2019 sebanyak 6 kliping dan 432 edit berita serta

40 berita kehilangan STNK, risalah panggilan, dan 6 laporan pembukuan Radio dalam 6

bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir semester 1 telah terealisasi sebanyak 6

kliping dan 720 edit berita serta 54 berita kehilangan/risalah panggilan dan 6 laporan

pembukuan Radio atau lebih dari 100 %

Lebih dari
100%

Lebih dari
100%

Capaian
(%)

54 berita

kehilangan/
risalah

panggilan
dan 6 laporan

pembukuan

Radio

Jilid 6 kliping
dan 720 edit
berita

Realisasi

40 berita

kehilangan/

risalah

panggilan
dan 6 laporan

pembukuan

Radio

Jilid 6 kliping
dan 432 edit
berita

Target

Jumiah  berita
kehilangan
STNK,  risalah
panggilan, dan
pembukuan

yang
dikerjakan

Jumiah edit
berita dan

kliping yang di
proses

Indikator
Kinerja

Melakukan kegiatan
pengadministrasian
yan meliputi
mengerjakan berita
kehilangan STNK
kendaraan bagi
masyarakat yang
melaporkan, risalah
panggilan dart
Pengadilan Negeri /
Pengadilan Agama,
dan melakukan
pembukuan Radio
Kanjuruhan

Melakukan kegiatan
yang meliputi edit
berita dan kliping

Sasaran

2.

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

Radio

laporan pembukuan

panggilan dan 6

kehilangan/risalah

40 berita

dikerjakan

dan pembukuan yang

STNK, risalah panggilan,

Jumiah berita kehilangan

Radio Kanjuruhan
Agama, dan melakukan pembukuan

Pengadilan Negeri / Pengadilan

melaporkan, risalah panggilan dari

kendaraan bagi masyarakat yang

mengerjakan berita kehilangan STNK

pengadministrasian yang meliputi

Melakukan kegiatan2.



ANGGRAINl WUAYANTl

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Desember 2019

J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja tni diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

b. Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau dipertukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperiukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.
5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



6 Kali

15 Media
(4)

Target

Input laporan realisasi

DBHCHT

Jumlah kerja sama

dengan media

(3)

Indikator Sasaran

Operator E-DBHCHT

Melakukan kegiatan yang meliputi

pengadministrasi kelengkapan berkas

publikasi media cetak dan elektronik

(2)

Sasaran

2.

1.
(1)

No

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA KERJASAMA MEDIA/ PERS
A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah

dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
a.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

b.Membantu memasukkan laporan realisasi DBHCHT dan memasukkan atau merubah

pada e-Budgeting;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



Pada indikator sasaran jumlah dokumen kerja sam 50 media dalam 1 tahun, adapun

sampai dengan akhir semester 1 telah terealisasi sebanyak 15 dokumen atau sebesar

30%.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi sebagai bahan penyusunan rencana penyampaian

informasi yang tepat;
b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepaia Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;
b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

100%

30%

Capaian
(%)

6 Kali

1 Kali

6 Kali

15 Media

Realisasi

6 Kali

1 Kali

6 Kali

50 Media

Target

Publikasi
Hasil
Wawancara

Input RKA
Komunikasi
Publik

Input RKA
DBHCHT

Jumlah kerja
sama dengan
media

Indikator
Kinerja

Melakukan wawancara
Bupati pada Kegiatan
Gema Desa

Operator E-Budgeting

Operator E-DBHCHT

Melakukan kegiatan yang
meliputi pengadministrasi
kelengkapan berkas
publikasi media cetak dan
elektronik

Sasaran

4.

3.

2.

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

6 Kali

1 Kali

Publikasi Hasil

Wawancara

Input RKA Seksi

Komunikasi Publik

Melakukan wawancara Bupati pada

Kegiatan Gema Desa

Operator E-Budgeting

4.

3.



SRI EKUDI. S.KOM

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Januari 2020

J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oieh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pada

Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu administrasi yang meliputi, memproses dan menghimpun berkas

untuk kelengkapan SPJ pada Seksi Komunikasi Publik;

c.Membantu menyusun kelengkapan anggaran pada Bidang Komunikasi;

d.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

e.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



100%

100%

100%

Capaia
n

<%)

selama 6 Bulan

dokumen

Laporan

selama 6 Bulan

dokumen
Laporan

selama 6 Bulan

dokumen

Laporan

Realisasi

Bulan
selama 6
dokumen
Laporan

Bulan
selama 6
dokumen
Laporan

Bulan
selama 6
dokumen
Laporan

Target

yang diproses
Jumlah  berkas

yang diproses
Jumlah   berkas

yang diproses
Jumlah   berkas

Indikator
Kinerja

Komunikasi
pada Bidang
pengelola Anggaran
Staf pembantu

Komunikasi Publik
pada Seksi
kelengkapan SPJ
berkas untuk
menghimpun
memproses dan
meliputi,

administrasi yang
kegiatan
Melakukan
Publik
Seksi Komunikasi
luar daerah pada
dalam daerah dan
perjalanan dinas

Pengelola

Sasaran

3..

2.

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

Laporan dokumen

selama 6 Bulan

Laporan dokumen

selama 6 Bulan

Laporan dokumen
selama 6 Bulan

(4)

Target

Jumlah berkas yang

diproses

Jumlah berkas yang

diproses

Jumlah berkas yang

diproses

(3)

Indikator Sasaran

Staf pembantu pengelola

Anggaran pada Bidang
Komunikasi

Melakukan kegiatan
administrasi yang meliputi,
memproses dan menghimpun
berkas untuk kelengkapan SPJ

pada Seksi Komunikasi Publik

Pengelola perjalanan dinas
dalam daerah dan luar daerah

pada Seksi Komunikasi Publik

(2)

Sasaran

3.

2.

1.
d)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



J. ELISABETH LUDJI. SE. MMRIZKA^MALIA. SE
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Malang, ^<\ Januari 2020

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi PublikStaf Seksi Komunikasi Publik

Pada indikator sasaran jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban yang disusun

oleh Bidang Komunikasi target tahun 2019 sebanyak 12 Laporan dokumen dalam 1

tahun, adapun sampai dengan akhir semester 1 telah terealisasi sebanyak 6 Laporan

dokumen atau sebesar 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi daiam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adaiah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



6 Kali

35 Media
(4)

Target

Publikasi Hasil
Wawancara

Jumlah kerja sama

dengan media

(3)

Indikator Sasaran

Melakukan wawancara Bupati pada

Kegiatan Gema Desa

Melakukan kegiatan yang meliputi

pengadministrasi kelengkapan berkas

publikasi media cetak dan elektronik

(2)

Sasaran

2.

1.
(1)

No

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN OKTOBER s/d DESEMBER

PENGELOLA KERJASAMA MEDIA / PERS
A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah

dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang dipeiiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

b.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

c.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



Pada indikator sasaran jumlah dokumen kerja sam 35 media dalam 1 tahun, adapun

bulan Oktober sampai Desember tercapai sebanyak 35 dokumen atau sebesar 100 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasifan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang Komunikasi sebagai bahan penyusunan rencana penyampaian

informasi yang tepat;
b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

Capaian
(%)

6 Kali

35 Media

Realisasi

6 Kali

35 Media

Target

Publikasi
Hasil

Wawancara

Jumlah kerja
sama dengan

media

Indikator
Kinerja

Melakukan wawancara
Bupati pada Kegiatan
Gema Desa

Melakukan kegiatan yang
meliputi pengadministrasi
kelengkapan berkas
publikasi media cetak dan
elektronik

Sasaran

2.

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



JEFRI ADI PURWANTORO. SE

Staf Seksi Komunikasi Pubiik

Malang,    Januari 2020

J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



144 hari
(4)

Target

Jumlah hari kerja
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
pengamanan dan kebersihan Kantor

RKFM

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PETUGAS KEAMANAN RKFM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pada indikator sasaran jumlah hari kerja yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 144 hari dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 158 hari atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adaiah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tuBs tangan.

Lebih dari
100%

Capaian
(%)

158 hari

Realisasi

144 hari

Target

Jumlah hari kerja

Indikator
Kinerja

Melakukan

kegiatan yang

meliputi

pengamanan dan
kebersihan Kan tor

RKFM

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



HERMAN ADY SUSILO

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,   Desember2019

J. ELISABETH LUDJI, SE, MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAH TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabifitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oieh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang daiam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu Melakukan kegiatan yang meliputi penyiaran Radio Kanjuruhan;

b.Membantu Peliputan Indonesia Live;

c.Membantu Wawancara Bupati dalam Kegiatan GEMA DESA;

d.Reporter beberapa kegiatan Kabupaten Malang

e.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya;



100%

lebih dari
100%

lebih dari
100 %

lebih dari
100 %

Capaian
(%)

10 Kegiatan

16 Gema
Desa

18 Liputan

518 jam

Realisasi

10 Kegiatan

12 Gema
Desa

480 jam

Target

Kegiatan OPD
Kabupaten
Malang

Wawancara

Bupati

Kegiatan
Kabupaten

Malang

Jumlah jam siar

Indikator
Kinerja

Reporter
beberapa
kegiatan
Kabupaten
Malang

Wawancara

Bupati dalam
Kegiatan GEMA
DESA

Peliputan
Indonesia Live

Melakukan
kegiatan yang
meliputi
penyiaran Radio
Kanjuruhan

Sasaran

4.

3.

2.

1.

No.

2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 Kegiatan

12 Gema Desa

480 jam
(4)

Target

Kegiatan OPD
Kabupaten Malang

Wawancara Bupati

Kegiatan Kabupaten
Malang

Jumlah jam siar
(3)

Indikator Sasaran

Reporter beberapa kegiatan
Kabupaten Malang

Wawancara Bupati dalam

Kegiatan GEMA DESA

Peliputan Indonesia Live

Melakukan kegiatan yang meliputi
penyiaran Radio Kanjuruhan

(2)

Sasaran

4.

3.

2.

1.
(D

No

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI



AHMAD MUNIR

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Desember 2019

J. ELISABETH LUDJI, SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

3.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah jam siar yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 480 jam dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 518 jam atau lebih dari 100 %
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2.

(1)

No

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGOLAH TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat  untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas

a.menyusun jadwal siaran radio;

b.menyiapkan bahan dan melaksanakan program siaran;

c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Komunikasi Publik

sesuai dengan bidang tugasnya.

JUMLAH JAM SIARAN RADIO KANJURUHAN



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja pada Radio Kanjuruhan Kepanjen terlaksana sesuai dengan

jadwal siaran yang telah ditetapkan;

b.Kerjasama yang baik dengan Tim Penyiar.

3.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermatjenistugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
.J^^r^z^^.^.k*^7r.,V^.f!!^!l^Tf%<k^^&...^^^^^..f^h^^^.

...ton^^U.Ue^.fku^r^^v^f^t^^^^i^^tcf ^^

Pada indikator sasaran Jumlah Jam Siaran di Radio Kanjuruhan Kepanjen target

tahun 2019 sejumlah 942 jam siaran dan jumlah dialog pada tahun 2019 sebanyak
94 dialog dalam 1 tahun, adapun sampai dengan akhir semester 1 telah terealisasi

sebanyak 942 jam dan 94 dialog atau sebesar 100 %

100%

94

Capaian
(%)

942 Jam
Siaran

94

Realisasi

942 Jam
Siaran

94

Target

Jumlah jam siar

Jumlah dialog

Indikator
Kinerja

Melakukan
kegiatan yang
meliputi
penyiaran
Radio
Kanjuruhan

Melakukan
koordinasi
dialog dengan
narasumber

Sasaran

1.

2.

No.

2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam Jadwal Jam siaran. Diberikan penjeiasan/narasi suatu hasil

evaluasi   dan  analisis  atas   penyebab  keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



LILIS. SE
Penata Muda

NIP. 19740819 200903 2 004

Malang,    Januari 2020

Pengolah Teknologi dan Informasi

J. ELISABETH LUDJI. SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Penyiar Radio dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.



144 hari
(4)

Target

Jumlah hari kerja
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
pengamanan dan kebersihan Kantor

RKFM

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JANUARI s/d JUNI

PETUGAS KEAMANAN RKFM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adaiah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran jumlah hari kerja yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 144 hari dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 158 hari atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajtkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan bark.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Lebih dari
100%

Capaian
(%)

158 hari

Reaffsasf

144 hari

Target

Jumlah hari kerja

Indikator
Kinerja

Melakukan

kegiatan yang

meliputi

pengamanan dan

kebersihan Kantor

RKFM

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjeiasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



HERMAN ADY SUSILO

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Juli 2019

J. ELISABETH LUDJI, SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasf Publik Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan fnformatika Kabupaten

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



144 hari
(4)

Target

Jumlah hari kerja
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
pengamanan dan kebersihan Kantor

RKFM

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JANUARI s/d JUNI

PRAMU KEBERSIHAN RKFM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan meiaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Berdasarkan data tersebut, diketahur bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai  bahan  penyusunan  rencana

penyampaian informasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperiukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak. lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dtlaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlab hari kerja yang disusun oteh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 144 hari dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 158 hari atau lebih dari 100 %

Lebih dari
100%

Capaian
(%)

158 hari

Realisasi

144 hari

Target

Jumlah hari kerja

indikator
Kinerja

Melakukan

kegiatan yang

meliputi

pengamanan dan

kebersihan Kan tor

RKFM

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



SILAKHUL USMAN

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Juli 2019

J. ELISABETH LUDJI, SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasf Pubtik Bidang Komunikasl Dfnas Komunikasf dan rnformatika Kabupafen

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



432 jam
(4)

Target

,1  „ ,                          •       -  -A.

Jumlah jam siar
(3)

Indikator Sasaran

Melakukan kegiatan yang meliputi
penyiaran Radio Kanjuruhan

(2)

Sasaran

1.
(1)

No

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JANUARI s/d JUNI

PENGOLAH TEKNOLOGf DAN JNFORMASJ

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang dipertukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Membantu menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Komunikasi Publik;

b.Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui

media elektronik, cetak dan luar ruang;

c.Membantu menyiapkan bahan dan pembinaan radio, televisi dan media lainnya milik

Pemerintah Daerah; dan

d.Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran jumlah jam siar yang disusun oleh Bidang Komunikasi target

tahun 2019 sebanyak 432 jam dalam 6 bulan/1 semester, adapun sampai dengan akhir

semester 1 telah terealisasi sebanyak 470 jam atau lebih dari 100 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Program kerja  Bidang  Komunikasi  sebagai bahan  penyusunan  rencana

penyampaian rnformasi yang tepat;

b.Koordinasi yang baik dengan masing-masing Kepala Seksi dalam penyusunan

dokumen pertanggung jawaban.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Lebih dari
100%

Capaian

(%)

470 jam

Reaiisasi

432 jam

Target

Jumlah jam siar

Indikator
Kinerja

Melakukan
kegiatan yang
meliputi penyiaran
Radio Kanjuruhan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



YULI ROSIDAH

Staf Seksi Komunikasi Publik

Malang,    Juli 2019

J. ELISABETH LUDJI, SE. MM
Pembina

NIP: 19640827 198403 2 002

Mengetahui
Kepala Seksi Komunikasi Publik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya staf

Seksi Komunikasi Pubfik Bidang Komunikasi Dfnas Komunikasi dan Fnformatika Kabupafen

Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN APLIKASIINFORMATIKA

ESELON Ill-b

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas Pokok:

a)Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

b)Menyusun norma, standar,  prosedur  dan kriteria di Bidang Persandian

dan Aplikasi Informatika;
c)Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan

dan pemberdayaan aplikasi; dan

d)Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  Kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

a)Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika;

b)Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

persandian, pengembangan dan pemberdayaan aplikasi; dan

c)Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika.



145,40 %

100%

100%

Capaian

(%)

538
Berita

8
Kegiatan

9 jenis

Realisas

i

370 Berita

8 Kegiatan

9 jenis

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Jumlah
sosialisasi
dan pelatihan

yang
dilaksanakan

Jumlah
aplikasi yang
tersedia dan
Jumlah
Perencanaan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Melaksanakan
sosialisasi dan
pelatihan aplikasi
informatika yang
telah
dikembangkan.

Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kerjasama dalam
rangka
pengembangan
aplikasi
informatika

Sasaran

3

2

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasiian/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita

8 kegiatan

9 jenis
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja

Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektorai
5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID
8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Dan pada indikator sasaran Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang

dilaksanakan target tahun 2019 sejumlah 8 kegiatan terealisasinya seiuruhnya

atau 100 % dengan jenis kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

3.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER
4.Sosialisasi  dan  Bimbingan  Teknis  Aplikasi  e-Budgeting  dan

Penatausahaan Keuangan

5.Bimbingan Teknis Aplikasi Website Perangkat Daerah

6.Bimbingan Teknis Aplikasi Statistik Sektorai

7.Bimbingan Teknis Aplikasi PPID
8.Bimbingan Teknis e-Signature

Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita

dan terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan baik;

b.Menyusun norma, standar,  prosedur  dan kriteria di Bidang Persandian

dan Aplikasi Informatika;
c.Melaksanakan pembinaan teknis operasional persandian, pengembangan

dan pemberdayaan aplikasi; dan

d.Melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.



LUKMAN HADIYONO. S. Pd.. M.Si.
Pembina

NIP. 19660511 199103 1 006

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika

FERRY HARI AGUNG. ST. MT.
Pembina Tk. I

NIP: 19710807 199803 1 010

Mengetahui.
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatjka

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

...As^5^ .̂A...X....UiV../...^.^
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Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.
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APLIKASI UPDATING INTEGRASI E-BUDGETING DENGAN SIRUP
(WEBSERVICE)

Bagi semua instansi yang menggunakan fingerprint merk Promaxi atau Nideka, pastikan program fingerService anda versi 21, jika beium update silahkan
download melalui link ini
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LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASI PERSANDIAN

ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Persandian;

b)menerima, memproses dan menyampaikan berita-berita berkualifikasi sandi

ke alamat yang dituju;

c)melakukan  pengamanan  sinyal komunikasi  pada acara  khusus/very

important person;

d)melaksanakan  fasilitasi  penginderaan  dini/sterilisasi  fasilitas  penting

gedung/ruang pejabat daerah sesuai kebutuhan;

e)melaksanakan fasilitasi audit assessment pengamanan sistem teknologi

informasi;

f)melaksanakan fasilitasi pengamanan jaring komunikasi khusus telepon, radio

pejabat daerah;
g)melaksanakan pengembangan alat-alat persandian; dan

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita dan

terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Persandian dengan baik;

b.Menerima, memproses dan menyampaikan berita-berita berkualifikasi sandi

ke alamat yang dituju;

c.Melakukan pengamanan sinyal komunikasi  pada acara  khusus/very

important person dengan baik;

d.Melaksanakan  fasilitasi  penginderaan  dini/sterilisasi  fasilitas  penting

gedung/ruang pejabat daerah sesuai kebutuhan dengan baik;

e.Melaksanakan fasilitasi audit assessment pengamanan sistem teknologi

informasi dengan baik;

f.Melaksanakan fasilitasi pengamanan jaring komunikasi khusus telepon, radio

pejabat daerah dengan baik;

g.Melaksanakan pengembangan alat-alat persandian; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

145,40 %

Capaian

(%)
538 Berita

Realisasi

370 Berita

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan anaiisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  anaiisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Indikator Kinerja
Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian KinerjaTahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



ZAINUDDlftKSH.
Penata

NIP. 19800623 199901 1 001

Malang,    Desember 2019

Mengetahui

LUKMAN HADIYQNO, S. Pd.. M.Si.
Pei/bina

NIP. 19660511 199103 1 006

Mengetahui.
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi

Informatika.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

|.V^4^...<^^^....t?fV*.̂ J^>3t.i

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Persandian dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja

di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.



JUMLAH BERITA : 538

KODE SURAT    : XX (RAHASIA)

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA 2019



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil prog ram/keg iatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

8 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KASI PEMBERDAYAAN APLIKASIINFORMATIKA
ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika;

b)menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika;

c)melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan; dan

d)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 8 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

3.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER
4.Sosialisasi  dan  Bimbingan  Teknis  Aplikasi  e-Budgeting  dan

Penatausahaan Keuangan

5.Bimbingan Teknis Aplikasi Website Perangkat Daerah

6.Bimbingan Teknis Aplikasi Statistik Sektoral

7.Bimbingan Teknis Aplikasi PPID
8.Bimbingan Teknis e-Signature

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

100%

Capaian

(%)
8 Kegiatan

Realisasi

8 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.
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4 2 013NIP.
Pembina

NIP. 19660511 199103 1006

LUKMAN HADIYQNO, S. Pd.. M.Si.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi    Kasi Pemberdayaan Aplikasi Informatika

Informatika..

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;j

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atast laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



SESI 2 (12.30-15.00 WIB)

SESI 1(09.00-11.30 WIB)

HARI: RABU
TANGGAL  : 16 JANUARI 2019

BIMBINGAN TEKNIS SIRUP 2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E - SIGNATURE
EL GRANDE HOTEL KARANGPLOSO

10OKTOBER2019
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BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PPID
HOTEL GRAGE SINGOSARI

23OKTOBER2019



1.4

BIMBINGAN TEKN1S APLIKASI STATISTIK SEKTORAL
HOTEL GRACE SINGOSARI

24OKTOBER2019



BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI WEB OPD
HOTEL OLLINO GARDEN MALANG

30OKTOBER2019



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja..

9 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
peiaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KASI PENGEMBANGAN APLIKASIINFORMATIKA

ESELON IV-a

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengembangan Aplikasi

Informatika;

b)mengembangkan aplikasi informatika;

c)menyiapkan bahan peiaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan

aplikasi informatika; dan

d)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektoral

5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID
8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengembangan Aplikasi

Informatika dengan baik;

b.Mengembangkan aplikasi informatika;

c.Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan

aplikasi informatika dengan baik; dan

d.Mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Persandian dan Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.  Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

100%

Capaian

(%)
9 jenis

Realisas

i
9 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003
Pembina

NIP. 19660511 199103 1 006

ONO. S. Pd.. M.Si.LUKMAN HADIY

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi   Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.

Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tanqan.

A
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Bagi semua instansi yang menggunakan fingerprint merk Promaxi atau Nideka, pastikan program fingerService anda versi 21, jika belurn update siiahkan
download melalui link ini
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Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

OPERATOR TRANSMISI SANDI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Mengendalikan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar proses dapat berlanjut.

b)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis

maupun iisan.

c)Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

d)Mengecek peralatan yang rusak suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan lancar.

e)Mengatur pemeliharaan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

f)Melakukan inspeksi peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang

berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

g)Melakukan pemantauan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.



Pada indikator sasaran jumlah berita target tahun 2019 sejumlah 370 berita dan

terealisasi sebanyak 538 berita atau 145,40 %.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Pemantauan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan

dapat berjalan optimal.

b.Pemeliharaan peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku

agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

c.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun

lisan.

d.Persiapan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan

dapat berjalan dengan lancar.

e.Peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang beriaku agar proses dapat

berlanjut.

f.Inspeksi peralatan suatu obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku agar

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

g.Pengecekan peralatan yang rusak suatu obyek kerja sesuai prosedur agar

berlaku pekerjaan dapat berjaian dengan lancar.

145,40 %

Capaian

(%)
538 Berita

Reaiisasi

370 Berita

Target

Jumlah berita
sandi yang
tersampaikan

Indikator
Kinerja

Menerima,

memproses dan
menyampaikan
berita-berita
berkualifikasi
sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan anaiisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaiuasi  dan  anaiisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

370 Berita
Target

Jumlah berita sandi
yang tersampaikan

Indikator Kinerja
Menerima, memproses dan

menyampaikan berita-berita
berkualifikasi sandi kealamat
yang dituju.

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



ZAINUDDIN>SH.MUCHLIS KADARUSMAN
PenataPengaltur

NIP. 19800623 199901 1 001NIP. 19820618/200903 1 003

Meialui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Persandian dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja

di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Operator Transmisi Sandi

h. Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

i.  Menerima, memproses dan mengirim berita yang bersifat Rahasia dan biasa.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



JUMLAHBERITA :538

KODESURAT    :XX(RAHASIA)

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA 2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat periengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

9 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Updating Aplikasi e-Budgeting.

3.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

4.Aplikasi Statistik Sektoral

5.Updating Website Pemkab Malang

6.Updating Website Perangkat Daerah

7.Updating Website PPID

8.Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

9.Update Aplikasi Kependudukan - KIA

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan;

b.Laporan hasil peiaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

100%

Capaian

(%)
9 jenis

Realisas

i
9 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
peiaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

9 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
peiaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



AHMAD YUDHA PRASETIA. A.Md
Pengatur Tk. I

NIP. 19811103 201001 1 016

TR1 DARMAWAN SAMBODHO, S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Pengelola Database

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika. r^

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Indikator Kinerja   : Jumlah aplikasi yang tersedia

Jumlah: 9 Aplikasi

APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
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3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMPUTER GRAFIS

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber  data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis Aplikasi SISUMAKER

100%

Capaian

2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang
dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



DILATRIWIDIATIT
I

NIP. 19740426 200604 2 013

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Operator Komputer Gratis

Mengetahui.
Kasi Pemberdayaan Aplikasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis e-Signature

100%

Capaian

(%)
2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



ERWIN FIROAUSY MAULANAST
I

NIP. 19740426 200604 2 013

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Pranata TeknologUfiforn)asi Komputer

Mengetahui,
Kasi Pemberdaaan Apltkasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.\

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 kegiatan Sosialisasi
Target

Jumlah sosialisasi dan
pelatihan yang
dilaksanakan

Indikator Kinerja
Melaksanakan sosialisasi dan
pelatihan aplikasi informatika
yang telah dikembangkan.

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pemberdayaan Aplikasi

Informatika.

b.menyiapkan bahan pemberdayaan aplikasi informatika.

c.melaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi informatika yang telah

dikembangkan.

d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan

Aplikasi Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

b.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

Pasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang Kompetitif dan Tranparan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga terciptanya

masyarakat/publik bisa melaporkan/ pengaduan secara online, memudahkan

pengawasan antara pemerintah dan masyarakat.

d.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga memberikan

Kemudahan Dalam Proses Layanan Manajemen atau Pengelolaan Serta

Kearsipan (database) di Masing-masing Perangkat Daerah;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 kegiatan terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis

kegiatan:

1.Bimbingan Teknis Aplikasi Presensi OPD

2.Bimbingan Teknis e-Signature

100%

Capaian

(%)
2 Kegiatan

Realisasi

2 Kegiatan

Target

dilaksanakan
yang

dan pelatihan
sosialisasi
Jumlah

Indikator
Kinerja

dikembangkan.
telah
informatika yang
pelatihan aplikasi
sosialisasi dan
Melaksanakan

Sasaran

1.

No.



BRAMANSYAH PUTRA CAHYONO

Malang,    Desember 2019

Mengetahui,
Pranata Tefcnloi Informasi Komputer

ST
I

NIPl9740426 200604 2 013

Mengetahui,
Kasi Pemberdavaan Alikasi Informatika

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi

informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang

dan disampaikan terima kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk keiancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaiuasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan;

b.Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

2 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1.Aplikasi Presensi Elektronik OPD

2.Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (SISUMAKER).

100%

Capaian

(%)
2 jenis

Realisas

i
2 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

2 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomARIS SUGIARTO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,    Desember 2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasie Pengembangan AplikasiPengelola Database

tika.

X•J-—^^/uX^^

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai iangkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

}



APLIKASI SISUMAKER

E
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA DATABASE

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan

database sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b)Mengendalikan kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan.

c)Memantau kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya

agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.

d)Melakukan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

f)Membuat laporan hasii pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

g)Mengkoordinasikan pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau

instansi lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat

terlaksana secara terpadu.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun iisan;

b.Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertangungjawaban;

c.Koordinasi pengelolaan database dengan unit-unit terkait dan atau instansi

lain sesuai prosedur agar kegiatan pengelolaan database dapat terlaksana

secara terpadu;

d.Pendalian kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar tidakterjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

e.Kegiatan pemeliharaan database sesuai dengan bidang tugasnya agar

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;

Pada indikator sasaran jumlah aplikasi tersedia target tahun 2019 sejumlah

1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis / Aplikasi

sebagai berikut:

1. Update Aplikasi Kependudukan - KIA

100%

Capaian

(%)
1 jenis

Realisas

i
1 jenis

Target

Perencanaan

Jumlah
tersedia dan
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

1 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia dan Jumlah
Perencanaan

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom  UMMU NOVITA WULANDARI. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Pengelola Database

Mengetahui.
Kasie Pengembancjan Aplikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

f.Pemeliharaan database sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g.Program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemeliharaan database sesuai

dengan prosedur yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan dengan baik.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang teiah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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UPDATE APLIKASI KEPENDUDUKAN - KIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



2 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PRANATA TEKNOLOGIINFORMASI KOMPUTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 2 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1.Updating Aplikasi e-Budgeting

2.Aplikasi SISUMAKER

100%

Capaian

(%)
2 Jenis

Realisasi

2 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



Malang,    Desember2019

Mengetahui
Pranata Teknologi Informasi Komputer

IKA ^^USUKMANINGRUMTRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Mengetahui.
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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APLIKASI UPDATING INTEGRASI E-BUDGETING DENGAN SIRUP (WEBSERVICE)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Updating Website Pemkab Malang

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

100%

Capaian

(%)
1 Jenis

Realisasi

1 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ARDHl KRISTANTO. A.Md

Malang,    Desember 2019

Mengetahui
Operator Komunikasi

TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan

pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

100%

Capaian

(%)
1 Jenis

Realisasi

1 Jenis

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



EKO SUSANTO. SE

Malang,    Desember2019

Mengetahui
OeratorKemunikasi

TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.Kom
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

ARM

Mengetahui.
Kasie Pengembangan Aplikasi

Informatika.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



Promaxi & nideka Multi Satker Rev.

Satuan Kerja   ji

Tank Semua Data

Tank 1 bulan terakWr

Tar* Data Sekarang!

l08-30    Dan ll6'20
Ambit Data terjadwal pukul:

r PARAMETER—

1
Ice

1
: 15005

jl72.16.92.172Ip Address:

Port Number

Password :

Lokasi:

De^ce No:

rKONEKSI FINGERPRINT,

Kbnek ke I  Tutup
FtngerPrmt I Koneksi

-Status Koneksi

Koneks F^ngerPrmt

Koneksi Database :

Finger Print Service

INTEGRASI MESIN FINGERPRINT DENGAN PRESENSI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



1 Jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Updating Website Pemkab Malang

100%

Capaian

aplikasi
1 jenis /

Realisasi

aplikasi
1 jenis /

Target

tersedia
aplikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomMUSLEH, S.IP
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.Operator Komunikasi

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak ianjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.





1 jenis
Target

Jumlah aplikasi yang
tersedia

Indikator Kinerja
Menyiapkan bahan
pelaksanaan kerjasama
dalam rangka pengembangan
aplikasi informatika

Sasaran strategis

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

OPERATOR KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan

b)Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai

bahan evaluasi dan pertanggungiawaban

c)Merawat secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d)Memperbaiki mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e)Memeriksa kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan laporan

untuk perbaikan

f)Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan mesin dan atau sistem

jaringan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja 2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019

sejumlah 1 Jenis / Aplikasi terealisasi seluruhnya atau 100 % dengan jenis /

Aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Integrasi Mesin Fingerprint dengan Presensi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja

yang mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan

b.Kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungiawaban

c.Perawatan secara khusus suatu mesin dan atau sistem jaringan yang masa

penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak

d.Perbaikan mesin dan atau sistem jaringan yang rusak atau usang

berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadang

atau perbaikan

e.Pemeriksaan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan

laporan untuk perbaikan

f.Laporan kerusakan mesin dan atau sistem jaringan berdasarkan ketentuan

yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan

100%

Capaian

aplikasi
1 jenis /

Realisasi

aplikasi
1 jenis /

Target

tersedia
apiikasi yang
Jumlah

Indikator
Kinerja

informatika
aplikasi
pengembangan
rangka
kerjasama dalam
pelaksanaan
bahan
Menyiapkan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang daiam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRI DARMAWAN SAMBODHO. S.KomDHIKA WAHYU PERMANA
Penata

NIP: 19691213 199403 1 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika dan menjadi bahan evaluasi

bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang dan disampaikan terima kasih.

Malang,    Desember2019

Mengetahui.Mengetahui
Kasi Pengembangan Aplikasi Informatika.Operator Komunikasi

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau dipeiiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Meneiiti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
U
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai tugas :

-Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

-Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Statistik dan

Informasi;

-Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional  layanan  informasi,

pengelolaan statistik, informasi dan data;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya;

Bidang Statistik dan Informasi mempunyai fungsi:

-Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Statistik dan Informasi;

-Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis

layanan statistik, informasi dan data, serta pengelolaan informasi dan data;

-Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Statistik dan Informasi.



JONI SAMSUL HADI. ST.. M.Si.
Pembina

NIP. 19650718 198803 1011

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

FERRY HARI AGUNG. ST.. MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetabui
Pit. Kepala Dinas Kamunikasi dan

Informatika Kabuoaten Malang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
::..?.!^.^.t.*V^^V.^?^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator  Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan

dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga publikasi dan penyampaian

berita pada media website dapat dilaksanakan;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga Perangkat Daerah dan masyarakat desa dapat

berperan aktif dalam perkembangan website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.



2 Dokumen
Target

> Studi Kajian IPM
Sektoral dan
penyusunan   Data   Statistik

> Terlaksananya pengolalan dan
Indikator Kinerja

laporan.
Malang  sebagi   bahan
Pemerintahan Kabupaten
pembangunan,
pelaksanaan
Data statistik sektoral hasil
Tersedianya    Informasi

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Statistik.
-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Statistik;

-Mengumpulkan dan  mempersiapkan data  mengenai pelaksanaan  program

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

-Mengevaluasi dan menyajikan hasil pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan sebagai bahan laporan;

-Melaksanakan koordinasi urusan statistik dengan instansi terkait;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI STATISTIK



SURIYADI. SAP
Penata

NIP. 19760211 199702 1003

Mengetahui
Kepaia Seksi Statistik

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1 011

Mengetahui
Kepaia Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh
atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

teiah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



NOFITA NUR AENI
Tenaga Kontrak

JRIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP.19760211 199703 1 003

s(jriy

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

100%

Capaian
(%)

1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Maiang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkaia pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



MOHAMMAD ADIN ARDIANSYAH S.Kom
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100%

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil
evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



100%

% '

60  Layanan
REALISASI

60 Layanan
TARGET

dan surat warga
Lapor! Sp4n, PPID
informasi    melalui
Laporan    layanan

- Tertanggapnya
INDIKATOR KINERJA

pengaduan masyarakat
Pelayanan      informasi

SASARAN STRATEGIS
1

NO

3.  Evaluasai dan Analisis untuk setiap Sasaran atau hasil program/ dan kegiatan.

60 Layanan

TARGET

dan Surat Warga
melalui LAPOR SP4N, PPID
Jumlah   layanan   informasi

INDIKATOR KINERJA
1.

informasi  dan
dan  melayani

identifikasi,
bahan

STRATEGIS

data.
kebutuhan
pemantauan
pelaksanaan
Menyiapkan

SASARAN
1

NO

A.Pengertian Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan
kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat
dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
1.Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai wujud pertanggung jawaban ;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan
kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja
Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan
jabatan yang telah menyusun Perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :
1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum seksi layanan informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan Informasi dan data;

c.Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan
informasi dan data;

d.Menyiapkan bahan dan pelaksaan koordinasi kelembagaan layanan informasi dan
data;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.

2.Perencanaan/ Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI LAYANAN INFORMASI BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI



Penata

NIP. 19860317 201001 1 013

KASIE LAYANAN INFORMASI

Januari 2020Malang,

JONI SAMSUL HADI, ST.. M.Si
Pembina

NIP. 19650718 198803 1 011

Mengetahui:
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN

INFORMASI

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadikan gambaran capaian kinerja khususnya
Seksi Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Malang dan
menjadi bahan evalausi bagi peningkatan kinerja tahun mendatang.

T
suny^/5.  Tanggapan Atasan Langsung

Menyampaikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

Melaksanakan arahan dari atasan langsung dalam peningkatan kinerja.

2.

3.

4.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan
penyebabnya antara lain:

1.  Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara cepat dan tepat;

Penyediaan sumber data Permohonan Informasi Pubiik (PPID).Lapor! Sp4n dan Surat Warga
sehingga akan di sampaikan kepada Perangkat daerah yang terkait.

Melaksanaan sosialisasi sampai Kelurahan/Desa yang sesuai dengan perencanaan
sehingga masyarakat desa dapat berperan dalam informasi publik.

4.  Rencana tindak lanjut:

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

1.  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

3.

2.



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforroasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teiab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

LAPORI-SP4N;
c.Menyiapkan bahan pelaksanaan jdentifikasi, pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui LAPORI-SP4N;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui LAPORI-SP4N;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Bulan Juti s/d Desember

Pengelola Instalasi Teknologi Informasi



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

dengan berkoordinasj dengan pimpinan dan instans^ terkait

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

20 laporan sudah terealisasi sejumlah 273 laporan atau 1365% dengan jenis

laporan melalui LAPORI-SP4N.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

diiaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan pengaduan melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat, tepat dan Xewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui LAPORI-SP4N

sebagai media informasi

1365%

Capaian
(%)

273
laporan

Realisasi

20 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

pengaduan
informasi
melalui

LAPORI-SP4N

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
layanan
pengaduan
informasi
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

20 laporan
Target

Jumlah layanan pengaduan
informasi melalui LAPORI-SP4N

Indikator Kinerja
Melaksanakan
layanan pengaduan
informast melatut
LAPORI-SP4N

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



FARID/AGUSTIAN OXI W.. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

^enata
NIP. 19860317 201001 013

H. MM

Mengetahuf
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

d.  Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.
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A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

L Memberikan inforraasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandata atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang teJab menyusun perjanjian kinerja^

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas:

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Layanan Informasi;

b.Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan informasi dan data melalui

PPID;
&.• Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi,  pemantauan dan melayani

kebutuhan informasi dan data melalui PPID;

d.Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi

dan data melalui PPID;

e.Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan

informasi dan data melalui PPID;

f.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
Buian Juli s/d Desember

Pengelola Pengaduan Publik



Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

10 laporan sudah terealisasi sejumlah 37 laporan atau 370% dengan jenis laporan

melalui pelayanan informasi PPID dan Surat Warga.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat^

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga pelayanan informasi melalui

media informasi dapat ditanggapi secara cepat dan terupdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan perencanaan sehingga Perangkat

Daerah dapat berperan aktif dalam publikasi informasi melalui PPID dan Surat

Warga sebagai media informasi

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun

denga^ berkoordinas} dengan piropinan dan instansi terkait,

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

370%

Capaian
(%)

37 laporan

Realisasi

10 laporan

Target

Tertanggapinya
layanan

informasi
melalui PPID

dan Surat
Warga

Indikator
Kinerja

Melaksanakan
pelayanan
informasi
pengaduan
masyarakat

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi

suatu hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 laporan
Target

Jumlah layanan informasi
melalui PPID dan Surat Warga

Indikator Kinerja
Melaksanakan
pelayanan informasi
melalti PPID dan
Surat Warga

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019 bulan Juli s/d Desember 2019



NURIKA PRAHESTI. S.Kom
Tenaga Kontrak

Staf Seksi Layanan Informasi Bidang
Statistik dan Informasi

Januari 2020Malang,

Penata
NIP. 19860317 201001 013

SH. MM

Mengetahui
Kepala Seksi Layanan Informasi

Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Layanan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

c.Meneiiti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
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1 Dokumen
Target

Terkumpulnya Data tiap
perangkat daerah (PD) di
lingkup Pemerintah
Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja
Terselesaikannya pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dan
penyusunan Data Statistik
Sektoral Pemerintah Kabupaten
Malang dengan judul
Kabupaten Malang Satu Data
(KMSD)

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau
merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang
telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Statistik
Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi
-Melaksanakan pengetikan rencana umum Seksi Statistik
-Melaksanakan  Pengumpulan  data  mengenai  hasil  pelaksanaan  program

pembangunan pemerintahan Daerah.
-Melaksanakan pengetikan dan pembuatan form pengembangan data hasil program

pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan penginputan data secara berkala pada kegiatan penyusunan buku

statistik sektoral hasil program pembangunan Pemerintah Daerah.
-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Statistik sesuai dengan

bidang tugasnya
2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

bulan Juli s/d Desember2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL



IKA GANIS>NOVITASAR1 S.Si
Tenaga Kontrak

SURIYADI. S.AP
Penata Ill/c

NIP. 19760211 199703 1 003

Malang,   Januari 2020
Staf Seksi Statistik

Mengetahui
Kepala Seksi Statistik

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Statistik Bidang Statistik dan Informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan
kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^uux..C4t:f&^x.

Pada Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 1

Dokumen sudah terealisasi 100 % dalam bentuk buku dengan judul Kabupaten Malang
Satu Data.

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator  Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:
a.Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan Penyusunan buku Kabupaten Malang

Satu Data yang terukur dapat menghasilkan pelaksanaan kegiatan secara cepat,

efektif dan efisien;
b.Pelaksanaan penginputan dan Pengelolaan Data statistik sektoral untuk menjadi

informasi publik yang mudah dan murah di website resmi Malangkab.go.id.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan

berkoordinasi dengan pimpinan.
b.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Mencermati tugas yang diberikan atasan;
d.Menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

100 %

Capaian

(%)
1 Dokumen

Realisasi

1 Dokumen

Target

Malang.
Kabupaten
Pemerintah
lingkup
daerah (PD) di
perangkat
Data     tiap
Terkumpulnya

Indikator
Kinerja

Data (KMSD)
Malang    Satu
judul  Kabupaten
Malang  dengan
Kabupaten
Pemerintah
Statistik Sektoral
penyusunan Data
pengelolaan dan
kegiatan
pelaksanaan
Terselesaikannya

Sasaran

1.

No.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi   dan   analisis   atas    penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

3.



265.000
pengunjung

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pengelolaan informasi
melalui website dan call
center pengelolaan
informasi

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASIBIDANG STATISTIK DAN INFORMASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dart pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Informasi;

-Menyiapkan bahan dan pembinaan pengelolaan informasi dan data;

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi

dan data;

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan media center;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan informasi

sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian •Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen -Perjanjian-Kinerja 2019.
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5. Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan  data  tersebut,  diketahui  bahwa  indikator   Kinerja  mengalami

keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian berita pada media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan tewpdate;

c.Pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat  Kelurahan/Desa yang sesuai dengan

perencanaan sehingga masyarakat desa dapat berperan aktif dalam perkembangan

website sebagai media informasi.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan

berkoordinasi dengan pimpinan dan instansi terkait.

b.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

c.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

233%

Capaian
(%)

618.339
pengunjung

Realisasi

265.000
pengunjung

Target

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pengelolaan
informasi melalui
website dan call
center

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Seksi PeneloaNnformasi

JONISAMSUL HADI. ST.M.Si
Pembina

NIP: 19650718 198803 1011

Mengetahui
Kepala Bidang Statistik dan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



66.250
kunjungan

Target
Persentase kunjungan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Peijanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kine^a adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Menyiapkan bahan pengelolaan informasi melalui info publik;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Peijanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



PESANTARA EKA WAHYUDI. A.Md.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

TI. S.Kom.

Malang,    Januari 2020

Staf Seksi Pengelolaan Informasi

TRIAS W

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolagn Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

fi^^^

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dan info publik dapat dilaksanakan secara tepat dan Xtmpdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website  desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

295 %

Capaian

(%)
195.778

pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan
penyebaran informasi
pembangunan Kab.
Malang kepada
masyarakat melalui
website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



66.250
kunjimgan

Target
Persentase kunjimgan website

Indikator Kinerja
Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui website

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SITUS WEB

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan

kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kineija yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kineija disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Seksi Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi

-Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan pengelolaan informasi dan

data;
-Melaksanakan pengelolaan informasi melalui website;

-Melaksanakan pengelolaan call center;

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Statistik dan

Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

Bulan Juli s/d Desember.



DIYAN EKO WAHYUDIE. ST.. MM.

olaan Informasi

—\

Staf Seksi Peng

Malang,    Januari 2020

TRIAS WAHYUNINGASTUTI. S.Kom.
Penata

NIP. 19811023 2010012 003

Mengetahui
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi

Pengelolaan Informasi Bidang Statistik dan Informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^
5.  Tanggapan Atasan Langsung;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator Kinerja mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan perencanaan kegiatan yang tepat  sehingga semua kegiatan dapat

dilaksanakan secara cepat dan tepat;

b.Penyediaan sumber data yang baik sehingga penyampaian informasi melalui media

website dapat dilaksanakan secara tepat dan Xestupdate;

c.Pelaksanaan pembinaan sampai tingkat Desa yang sesuai dengan perencanaan

sehingga operator  website desa dapat  berperan aktif dalam menyampaikan

perkembangan pembangunan melalui website desa sebagai media informasi.

d.Pelayanan informasi dilakukan juga melalui media call center sehingga apabila ada

kesulitan, para operator website dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo

bidang Statistik dan Informasi sehingga update website dapat berjalan lancar.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Kegiatan pengelolaan informasi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembinaan

kepada para operator website.

295 %

Capaian
(%)

195.778
pengunjung

Realisasi
Semester II

66.250
pengunjung

Target
Semester II

Persentase
kunjungan
website

Indikator
Kinerja

Pemerataan penyebaran
informasi pembangunan
Kab. Malang kepada
masyarakat melalui

website

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGIINFORMASI

DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai

tugas:

1)Melaksanakan sebagian tugas Dinas;

2)Menyusun  norma,  standar,    prosedur,    dan   kriteria di Bidang

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3)Merumuskan  kebijakan  teknis  di  Bidang  Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi; dan

4)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

b.Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai

fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi;



100%

Capaian

(%)

Mbps

483

Tower

541

Server

14

Realisa

si

Mbps

350

Tower

541

Server

14

Target

dan komunikasi

teknologi informasi

insfrastruktur

pengembangan

- Persentase

yang diawasi

- Persentase tower

yang berfungsi baik

- Persentase server

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi yang

Informasi    dan

serta   Teknologi

software jaringan

hardware    dan

operasional

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No

•

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

541 Tower

14 Server

Target

informasi dan komunikasi

insfrastruktur teknologi

-   Persentase pengembangan

diawasi

-   Persentase tower yang

berfungsi baik

-  Persentase server yang

Indikator Kinerja

berkualitas.

Komunikasi     yang

Informasi        dan

serta       Teknologi

dan software jaringan

operasional hardware

perangkat

Penyediaan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

2)Pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam rangka perencanaan

teknis pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi,  pengembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan

komunikasi, serta pengelolaan data center; dan

3)Penyusunan dan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi.



Baik

Baik

Baik

KONDISI

3

1

1

JUMLAH

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran, dilaporkan sebagai berikut:

a.Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja

mengalami keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses

negosiasi harga dengan Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019

mulai dilakukan pengembangan jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan,

yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

b.Jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah 14 server

terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:



4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah sebagai

berikut:

a.Seksi Pengelolaan Data Center

1.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

2.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

3.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

4.Melaksanakan pengadaan server  yang berfungsi sebagai Disaster

Recovery Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC)

merupakan sebuah unit   server ketika kondisi terjadi gangguan pada

server utama maka akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery

Center (DRC) sehingga aktivitas server tetap berjalan.

5.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

b.Seksi Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi

1.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

2.Melakukan pendataan terhadap provider sehingga dapat  melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun

c. Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

14

1

1

1

1

1

3

1

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.



Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

FERY HARI AGUNG. ST.. MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010

Mengetahui
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabup^aten Malan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas

Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.

^

^

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan sesuai pedoman

pelaksanaan;

2.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

3.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur  tambahan semaksimal

mungkin.

4.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah

lainnya terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.



Rapat Evaluasi Uji Coba Aplikasi Mapping
Area

Rapat Pemetaan Menara Telekomunikasi

Pemeriksaan Backup ServerRapat Koordinasi Internal

Study Replikasi ke Kota Batam

Lampiran Keaiatan





Monev Pemasangan Fiber OptikMonitoring Pengawasan Menara
Telekomunikasi

Hearing DPRD Kab. malangGiat Duta Anti Narkoba



LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA CENTER

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengelolaan Data Center mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengelolaan Data Center;

b.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server;

c.Melaksanakan pengelolaan sub domain;

d.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan pemerintah daerah;

e.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

f.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server  untuk Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya.



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019

sejumlah 14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Reaiisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian  Kinerja Tahun 2019 sesuai  Dokumen Perjanjian

Kinerja2019.



> Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung

sekretariat kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan

Informatika di lantai 7 , meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah

disiapkan , pemadaman listrik yang sering dan tiba-tiba terjadi akan

mempengaruhi kinerja server, karena server harus berkerja non stop 24

jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak

ada kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan

stabiltas server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka

akan diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga

aktivitas server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi ctengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA..S.Kom. M.MSIP
Penata Tingkat I

NIP: 19771105 200604 2 022

Malang,   Januari 2020
Kepala Seksi Pengelolaan Data Center

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui,
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi Dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.



Study Replikasi ke Kota Batam

Pemantauan Pemilihan Presiden di
Kecamatan Gedangan

Pemeriksaan Backup Server

Rapat Internal DinasMenerima Kunjungan Kerja dari Direktorat
Pengembangan Pita Lebar

Kementrian Kominfo Rl

Lampiran Keaiatan



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan email resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

Indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server hams

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Melaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Melaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Melaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Melaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Melaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



CHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kom.. M.MS1PERDA CHANDRA WIRAMA. ST
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020

Kasi Pengolaan Data CenterPengelola Instalasi Teknologi Informasi dan
Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan

atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan

dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

a.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server,

b.Melaksanakan pengelolaan ema/7 resmi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.Menyiapkan dan melaksanakan integrasi dan interoperabilitas aplikasi;

d.Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan server untuk Layanan Pengadaan

Secara Elektronik; dan

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data

Center dan Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sesuai dengan bidang tugasnya

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN DATA CENTER



Unit

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

KONDISI

14

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

JUMLAH

Total server

Server dari Bappeda

Blade Server

Server Command Center

Server Smart City

Server Vmeet

Server LPSE

Web Server Perangkat Daerah

Blade Server

Server Mail Server

Server Siladeskel

SERVER

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Pada indikator sasaran jumlah server yang berfungsi baik target tahun 2019 sejumlah

14 server terealisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis:

100%

Capaian

(%)
14 server

Realisasi

14 server

Target

baik

yang berfungsi

Jumlah server

indikator

Kinerja

server

pemeliharaan

dan

Pengelolaan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

14 server

Target

Jumlah server yang berfungsi

baik

Indikator Kinerja

Pengelolaan    dan

pemeliharaan server

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.

-^ '>\.>



4.Kendala pada tahun 2019 sering terjadinya pemadaman listrik di gedung sekretariat

kepanjen yang merupakan lokasi server Dinas Komunikasi dan Informatika di lantai 7 ,

meskipun telah dibackup oleh UPS yang telah disiapkan , pemadaman listrik yang

sering dan tiba-tiba terjadi akan mempengaruhi kinerja server,  karena server harus

berkerja non stop 24 jam. Apabila server terjadi kendala maka akan berdampak pada

pelayanan data yang tersimpan di server.

5.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Meiaksanakan monitoring dan pemeliharan server untuk memastikan tidak ada

kendala pada kinerja server;

b.Meiaksanakan Upgrade Mail Server untuk meningkatkan fasilitas Email;

c.Meiaksanakan maintenance UPS secara berkala untuk meningkatkan stabiltas

server;

d.Meiaksanakan pengadaan server yang berfungsi sebagai Disaster Recovery

Center (DRC). Server sebagai Disaster Recovery Center (DRC) merupakan

sebuah unit server ketika kondisi terjadi gangguan pada server utama maka akan

diambil alih oleh sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga aktivitas

server tetap berjalan.

e.Meiaksanakan koordinasi terkait jaringan listrik prioritas dengan PLN.

6.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



ARIES HERRY AFFANDI. SECHRISTIAN FENTY WIJAYA, S.Kotn., M.MS1P
Penata Tingkat I

NIP. 19771105 200604 2 022

Malang,    Januari 2020
Pengelola Instalasi Teknologi Informasi dan

Data Center
Kasi Pengolaan Data Center

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Seksi Pengelolaan Data Center dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di

tahun mendatang. Terima Kasih.





Laporan Kinerja disajikan dengan memuat infprmasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian Dan Pengawasan InfrastrukturTeknologi Informasi

Dan Komunikasi mempunyai tugas :

a.Menyusun dan menetapkan rencana umum Seksi Pengendalian Dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi;

b.Menyiapkan standard dan spesifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi;

c.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

d.Menyiapkan pemberian rekomendasi pendirian infrastruktur  teknologi

informasi dan komunikasi apabila diperlukan;

e.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

perjanjian kinerja.

kepada pemberi mandat atas kinerja

wujud pertanggungjawaban;

bagi penerima mandat untuk

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambuigan

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

dan disepakati.

abilitas dari setiap tugas dan fungsi

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

anggaran dan atau merupakan bentuk akun

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan



masuk wilayah Perhutani

secara berkala

4. Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun

Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)

Menara

541

Realisasi

541 Menara

Target

penurunan capaian kinerja.

Yang diawasi

Jumlah Menara

Indikator

Kinerja

atau peningkatan/

komunikasi

informasi dan

teknologi

Infrastruktur

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sasaran

1.

No.

keberhasilan/kegagalan

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi clan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

541 MenaraJumlah Menara Yang diawasiPengendalian dan

Pengawasan

Infrastruktur teknologi

informasi dan

komunikasi

1.

TargetIndikator KinerjaSasaranNo.

9 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 201

2019.



Penata
NIP. 19841119 200904 1 002

NI.S.Kom

Kepala Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Malang,    Januari 2020

menjadi gambaran capaian kinerja

Infrastruktur Teknologi Informasi dan

dan menjadi bahan evaluasi bagi

Casih.

"V^

Drs. GUNARTO
Penata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatik

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

memuat tanggapan atasan langsung

, diisi dengan tulis tangan.

sehingga dapat  melakukan

dan tidak terkumpul di akhir tahun

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun

sir kegagalan dan sebagai langkah

akan datang, adalah:

kepada pihak provider agar mau

5. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimali

peningkatan capaian kinerja pada tahun

a.Melakukan komunikasi secara intens

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan  pendataan terhadap pr^vider

pembayaran restribusi secara periodik

yang



Rapat Evaluasi Uji Coba Aplikasi Mapping
Area

Pemasangan QR Code

•^•

Rapat Pendataan Daftar (list) Kebutuhan
Pembuatan Aplikasi Mapping Area

Rapat Pemetaan Menara Telekomunikasi

V A ^^

Monitoring kondisi Menara Telekomunikasi di Kecamatan Gedangan

Lamoiran Keaiatan



setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas:!

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasij
b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

setiap tingkatan organisasi dan atau

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh

wujud pertanggungjawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

yang telah dan seharusnya dicapai sebaga

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

dan disepakati.dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGENDALITEKNOLOGIINFORMASI

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Realisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian   dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



O. A.Md

Pengelola Pengawasan

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

?^ cb-

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimaiisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun



^fc^jt^t-i^^Zitaf^^^ ^^^, H<ii^
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KEG1ATAN PENGELOLA PENGAWASAN

Lamoiran Keaiatan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019\
BULAN JULI s/d DESEMBER|

PENGAWAS TEKNOLOGIINFORMASI|

A.Pengertian Pelaporan Kinerja|

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.!

i

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.;

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.j

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Staf Pengawas Teknologi Informasi mempunyai tugas:i

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.j



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur
TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.
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Pengawas TeknologjMormasi

Malang,    Januari 2020

MUISF^NANLS-Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

^

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun





LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA PENGENDALI DAN OPERASIONAL

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Pengendali Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a.Melakukan pengendalian dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi

b.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendalian

dan Pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.



Pada indikator sasaran Jumlah pengendalian dan pengawasan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 541 Menara,

terealisasinya 100% dengan rincian:

1.Menara pada radius 1 sejumlah 250;

2.Menara pada radius 2 sejumlah 110;

3.Menara pada radius 3 sejumlah 181.

100%

Capaian

(%)
541 tower

Reaiisasi

541 tower

Target

Jumlah tower
yang diawasi

Indikator

Kinerja

Pengendalian
dan

pengawasan
infrastruktur
teknologi
informasi  dan
komunikasi
serta
pemberian
rekomendasi
pendirian
infrastruktur

TIK

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

541 tower

Target

Jumlah tower yang diawasi

Indikator Kinerja

TIK
pendirian infrastruktur
rekomendasi
pemberian
komunikasi     serta
informasi        dan
infrastruktur teknologi
pengawasan

Pengendalian    dan

Sasaran

1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



AH, SSIKA

Pengendali Teknologi Informasi

Malang,    Januari 2020

MUIS FANANI.S.Kom
Penata

NIP. 19841119 200904 1 002

Mengetahui
Kepala Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Infrastruktur Teknologi
Informasikden Komunikasi

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengendalian dan pengawasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

6. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

4.Kendala Yang Dihadapi Tahun 2019

1.Zona blankspot di Jalur Lintas Selatan masuk wilayah Perhutani

2.Pembayaran Retribusi yang tidak dapat dihimpun secara berkala

5.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melakukan komunikasi secara intens kepada pihak provider agar mau

berinvestasi di zona blankspot; dan

b.Melakukan pendataan terhadap provider  sehingga dapat   melakukan

pembayaran restribusi secara periodik dan tidak terkumpul di akhir tahun
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LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas:

a.menyusun  dan  menetapkan  rencana  umum Seksi  Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan intranet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

d.menyiapkan dan melaksanakan pengembangan infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

e.melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Intemasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

100%

Capaian

(%>
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

Komunikasi

informasi dan

Teknologi

n infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

350 Mbps

Target

Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur     Teknologi

Jumlah   Pengembangan

Indikator Kinerja

dan Komunikasi

Teknologi Informasi

Infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

f.melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan jaringan internet   untuk

Layanan Pengadaan Secara Eiektronik (LPSE); dan

g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang

tugasnya

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjjan Kinerja

2019.



Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja mengalami

keberhasilan, penyebabnya adalah keberhasilan proses negosiasi harga dengan

Penyedia. Selain hal tersebut pada tahun 2019 mulai dilakukan pengembangan

jaringan intranet (metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Memahami dan  melaksanakan  disposisi  atasan  sesuai  pedoman

pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Melakukan negosisasi dengan Penyedia Jasa Koneksi Internet  agar

mendapatkan layanan bandwidth dan fitur tambahan semaksimal mungkin.

d.Melakukan koordinasi dengan Seksi, Bidang, dan Perangkat Daerah lainnya

terkait pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Drs. GUNARTOLINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.
Penata Tingkat IPenata Tingkat I

NIP. 19640612 199203 1 006NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi    Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur

Informasi dan KomunikasiTeknologi Informasi dan Komunikasi

i

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang tejah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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350 Mbps

Target

Jumlah Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

9.Kecamatan Kalipare

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi dan

Teknologi

Infrastruktur

an

Pengembang

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

komunikasi untuk

informasi    dan

teknologi

infrastruktur

Pengembangan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian  ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

Komunikasidan

Daerah

untuk

dan

Pemerintah

kepentingan

komunikasi

informasi



LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.AGUS BASOFI SUDARMONO
Penata Tingkat I

NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
Mengetahui

Kepala Seksi Pengembangan InfrastrukturTeknisi Jaringan Instalasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi

lO.Kecamatan Kromengan

11. Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan  tugas-tugas  lain yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps

Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RAHMAD FARIS SASMITO
LINDEN SURYAWAN. ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah

sebagai dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

U





350 Mbps

Target

Jumlah       Pengembangan

Infrastruktur Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Pengembangan

infrastruktur teknologi

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

TEKNISI JARINGAN INSTALASI

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi

yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaiuasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Tehnisi Jaringan Instalasi mempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sistem jaringan internet

di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.Melakukan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c.Melaksanakan tugas-tugas  lain  yang  diberikan oleh  Kepala Seksi

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran Jumlah Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi target tahun 2019 sebesar 350 Mbps, terealisasinya 100%

dengan rincian:

1.Bandwidth Internasional sebesar 200 Mbps;

2.Bandwidth Domestik sebesar 200 Mbps.

3.Bandwidth Internet Backup 80 Mbps

4.Bandwidth Internet LPSE 3 Mbps
Berdasarkan data tersebut, telah dilakukan pengembangan jaringan intranet

(metro) di 17 kecamatan, yaitu:

1.Kecamatan Ampelgading

2.Kecamatan Tirtoyudo

3.Kecamatan Dampit

4.Kecamatan Gedangan

5.Kecamatan Tirtoyudo

6.Kecamatan Sumbermanjing Wetan

7.Kecamatan Kecamatan Pagak

8.Kecamatan Donomulyo

100%

Capaian

(%)
483 Mbps

Realisasi

350 Mbps

Target

Komunikasi

Informasi  dan

Teknologi

n  Infrastruktur

Pengembanga

Jumlah

Indikator

Kinerja

Daerah

Pemerintah

kepentingan

untuk

komunikasi

informasi  dan

teknologi

n  infrastruktur

Pengembanga

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

dan Komunikasiinformasidan

komunikasi    untuk

kepentingan

Pemerintah Daerah



RIZKI ANDRIAS
LINDEN SURYAWAN, ST.. M.Enq.

Penata Tingkat I
NIP. 19790101 200604 1 045

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Seksi Pengembangan Infrastruktur  Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Malang,    Januari 2020
MengetahuiTeknisi Jaringan Instalasi

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

9.Kecamatan Kalipare

10.Kecamatan Kromengan

11.Kecamatan Pagak

12.Kecamatan Lawang

13.Kecamatan Pujon

14.Kecamatan Ngantang

15.Kecamatan Kasembon

16.Kecamatan Wagir

17.Kecamatan Poncokusumo

dengan bandwidth masing-masing 1 Mbps.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

a.Melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Melakukan pemetaan kebutuhan bandwidth internet sesuai kebutuhan

kedinasan untuk Data Center dan masing-masing Perangkat Daerah sebagai

dasar pengajuan anggaran;

c.Lebih aktif melakukan monitoring Jaringan

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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Pengelola Teknologi Informasi

Pengelola Media Cetak

Pengelola Media Cetak

Pengelola Informasi Media Cetak

Penyiar Radio

RKFM

Kasie Komunikasi Publik

Pengelola Teknologi Informasi

Kasie Kemitraan Komunikasi dan
Kelembagaan

Kabid Komunikasi

Pengelofa Bahan Perencanaan

Pengadministrasi Umum

Kasub. Bag. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

Pengadministrasi Keuangan

Pengelola Keuangan

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran

Kasub. Bag Keuangan dan Aset

Pengadmlnistrasi Umum

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Perjalanan Dinas

Pengelola Surat

Pramu Bakti

Kasub. Bag. Umum dan
Kepegawaian

JABATAN

MUHAMAD RIDWAN
Tenaga Kontrak

JEFRI ADI PURWANTORO, SE.

Tenaga Kontrak

SRI EKO WAHYUDI, S. Kom

Tenaga Kontrak

RIZKA AMALIA, SE

Tenaga Kontrak

LILIS, SE

NIP. 19740819 200903 2 004
PENGATUR • ll/c

J. ELISABETH LUDJI, SE, MM
NIP. 19640827 198403 2 002
PEMBINA - IV/a

IMANIAR WULAN GITANJALI, SE.

Tenaga Kontrak

SAFUAN, S.Sos, M.AP
NIP. 19690511 199202 1 002
PEMBINA - IV/a

ADI SUPRAMONO, SE, MM
NIP. 19680116 199603 1 003
PEMBINA - IV/a

ZAIRA FAUZIAH, S.AB

Tenaga Kontrak

VIRGY KURNIAWAN SUSANTO

Tenaga Kontrak

MEILINA ANDRIANI, S. Sos
NIP. 19690430 199302 2 001
PENATA Tk. I - Ill/d

FITRI WINDRIANA

Tenaga Kontrak

M. PRIMANDA BESTARI, S.AB

Tenaga Kontrak

LIS FARIDA HANUM, S.AP
NIP. 197804051999012 001
PENATA MUDA TK.I - Ill/b

ANITA, SS., ST., MT.
NIP. 19780920 200903 2 003
PENATA - Ill/C

DWI MERRY WIJAYANTI, SE, MM
NIP. 197401311999012 001
PEMBINA - IV/a

RENE WIJAYA ROSA

Tenaga Kontrak

DITA RATNA SARI

Tenaga Kontrak

ADIAR UWAIS AL CHORNAY, A.Md

Tenaga Kontrak

VINDRI MEYLYA HARIANI, A.Md

Tenaga Kontrak

JUWARI
NIP. 19790309 200701 1 010
JURU TK. I - l/d

WIWIK WIDAYATI, S.Sos
NIP. 19631026 198602 2 003
PENATA Tk. I - Ill/d

NAMA

22

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

6

4

3

2

1

NO

DAFTAR KELENGKAPAN LKJ INDIVIDU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MA LANG



Operator Komunikasi

Pengelola Database

Pengelola Database

Pranata Teknologi Informasi Komputer

Pengelola Database

Kasie Pengembangan Aplikasi
Informatika

Operator Sandi dan Telekomunikasi

Kasie Persandian

Kabid Persandian dan Aplikasi
Informatika

Pengelola Situs WEB

Pengeiola Situs WEB

Kasie Pengelolaan Informasi

Pengelola Instansi Teknologi Informasi

Pengelola Pengaduan Publik

Kasie Layanan Informasi

Pengadministrasi Umum

Pengelola Data Statistik

Pengelola Data Statistik

Kasie Statistik

Kabid Statistik dan Informasi

Pengadministrasi Data Penyajian dan
Publikasi RKFM

Petugas Keamanan RKFM

Pramu Kebersihan RKFM

Pengelola Teknologi Informasi

Pengelola Teknologi Informasi

Pengelola Teknologi Informasi

JABATAN

DHIKA WAHYU PERMANA
Tenaga Kontrak

UMMU NOVITA WULANDARI, S. Kom

Tenaga Kontrak

ARIS SUGIARTO
Tenaga Kontrak

IKA KUSUKMANINGRUM
Tenaga Kontrak

AHMAD YUDHA PRASETYA, A.Md
NIP. 19811103 201001 1 016
PENGATUR Tk. I - ll/d

TRI DARMAWAN SAMBODHO S. Kom
NIP. 196912131994031003
PENATA . Ill/c

MUCHLIS KADARUSMAN
NIP. 19820618 200903 1 003
PENGATUR - ll/c

ZAINUDDIN, SH
NIP. 19800623 199901 1 001
PENATA - Ill/C

LUKMAN HADIYONO.S.Pd., M. Si.
NIP. 19660511 1991031006
PEMBINA - IV/a

DIYAN EKO WAHYUDIE, ST, MM
Tenaga Kontrak

DESANTARA EKA WAHYUDI, A.Md
Tenaga Kontrak

TRIAS WAHYUNING ASTUTI, S.Kom
NIP. 19811023 201001 2 003
PENATA - Ill/c

FARID AGUSTIAN OXIWIBOWO, S. Kom
Tenaga Kontrak

NURIKA PRAHESTI, S.Kom

Tenaga Kontrak

MOH. HABIB WAHID MZ, SH., MM.

NIP. 19860317 201001 1 013
PENATA - Ill/c

NOFITA NUR AENI

Tenaga Kontrak

IKA GANIS NOVITASARI, S.Si

Tenaga Kontrak

MOHAMMAD ADIN ARDIANSYAH S. Kom

Tenaga Kontrak

SURIYADI, S.AP

NIP. 19760211 199703 1 003
PENATATK. I -Ill/d

JONI SAMSUL HADI, ST., M. Si.

NIP. 196507181988031011
PEMBINA - IV/a

ANGGRAINIWIJAYANTI                   :"

Tenaga Kontrak

HERMAN ADY SUSILO
Tenaga Kontrak

SILAKHUL USMAN
Tenaga Kontrak

YESI ARI SANDI
Tenaga Kontrak

AHMAD MUNIR
Tenaga Kontrak

YULI ROSIDAH
Tenaga Kontrak

N A M A
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41

40

39

38

37

36

35

34

33

32
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29

28

27

26
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Pengelola Data

Pengelola Data

Pengadministrasi Sarana & Prasarana

Kasie Pengelolaan Data Center

Teknisi Jaringan Instalasi

Teknisi Jaringan Instalasi

Teknisi Jaringan Instalasi

Kasie Pengembangan Infrastruktur
TIK

Pengelola Pengawasan

Pengawas Teknologi Informasi

Pengelola Pengendali dan
Operasional

Kasie Pengendalian dan
Pengawasan Infrastruktur TIK

Kabid Infrastruktur TIK

Operator Komputer Gratis

Pranata Teknologi Informasi Komputer

Pranata Teknologi Informasi Komputer

Kasie Pemberdayaan Aplikasi
Informatika

Operator Komunikasi

Operator Komunikasi

Operator Komunikasi

JABATAN

ARIES HERRYAFFANDI

Tenaga Kontrak

ERDA CHANDRA WIRAMA, ST

Tenaga Kontrak

PITONI NURCAHYO, A.Md
NIP. 19790306 201408 1 001
PENGATUR - ll/b

C. FENTY WIJAYA, S.Kom, M.MSIP
NIP. 19770511 200604 2 022
PENATA Tk. I -Ill/d

RIZKI ANDRIAS
Tenaga Kontrak

RAHMAT FARIS SASMITO

Tenaga Kontrak

AGUS BASOFI SUDARMONO

Tenaga Kontrak

LINDEN SURYAWAN, ST, M.ENG

NIP. 19790101 200604 1 045
PENATA Tk. 1 -Ill/d

FITROH TRI PUTRANTO

Tenaga Kontrak

DODY EKO SEPTIAN, S.Kom

Tenaga Kontrak

IKA MAULIDIYAH, SS

Tenaga Kontrak

M. YUSUF, S. Sos

NIP. 19651231 199012 1 001
PENATA Tk. I -Ill/d

Drs. GUNARTO

NIP. 19640612 199203 1 006
PENATA Tk. I -Ill/d

DILA TRI WIDIATI, Amd.

Tenaga Kontrak

ERWIN FIRDAUSY MAULANA

Tenaga Kontrak

BRAMANSYAH PUTRA CAHYONO

Tenaga Kontrak

ROIDA OLFAH, ST
NIP. 19740426 200604 2 013                :
PENATA Tk. I - Ill/d

ARDHI KRISTANTO, A.md

Tenaga Kontrak

EKO SUSANTO, SE
Tenaqa Kontrak

MUSLEH, S.IP

Tenaqa Kontrak

NAMA

69

68

67

66

64

63

62

61
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59
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57

56

55
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Kegiatan Rapat
koordinasi

8 Jenis Dokumen

Target

Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen yang
diperlukan untuk kegiatan
kepegawaian

Indikator Kinerja

Kegiatan pembinaan
organisasi,
ketatalaksaan, urusan
surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga
dan keprotokolan.

Dokumen Kepegawaian,
Kesejahteraan Pegawai,
Pendidikan dan pelatihan
pegawai

Sasaran

2.

1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.,

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bagian Umum dan Kepegawaian :

-Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub bagian Umum dan

kepegawaian;
-Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola adminstrasi kepegawaian,

administrasi perjalanan dinas, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta

pelatihan pegawai

-Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat,

kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan

-Menyelenggarakan administrasi perkantoran

-Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor

-Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen target tahun 2019 sejumlah  6 dokumen,

terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Kepegawaian, Kesejahteraan Pegawai, Pendidikan dan pelatihan

pegawai; Presensi, KGB, KP, Cuti, MPP, Pensiun, SK Kontrak, Cerai.

2.Kegiatan pembinaan organisasi , ketatalaksaan, urusan surat  menyurat,

kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan ; Rapat koordinasi

3.Dokumen administrasi perkantoran ; Surat masuk dan keluar

4.Kegiatan kebersihan dan keamanan kantor

5.Tugas lain yang diberikan pimpinan
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

100%

100%

122 %

100%

104%

Capaian
(%)

an
dilaksanak
10 Tugas
Kegiatan
12

2363 surat
2095 surat

koordinasi
Rapat
Kegiatan
12

82 Dok
2 Dok
ODok

47 Dok
4 Dok
16 Dok

320 Dok
12 Dok

Realisasi

dilaksanakan
10 Tugas

12 Kegiatan

1899 surat
1739 surat

koordinasi
Rapat
12 Kegiatan

84 Dok
2 Dok
ODok

20 Dok
7 Dok
16Dok

320 Dok
12Dok
Target

dilaksanakan
Jumlah tugas yang
yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan

dikerjakan
yang disusun dan
Jumlah dokumen

yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan

dengan baik
tersampaiakan
terkirim    dan
Jumlah  dokumen

Indikator Kinerja

diberikan pimpinan
Tugas lain yang
keamanan kantor
Kegiatan kebersihan dan
- Surat keluar
- Surat masuk

perkantoran
Dokumen administrasi
dan keprotokolan.
kearsipan, rumah tangga
surat menyurat,
ketatalaksaan, urusan
organisasi,
Kegiatan pembinaan

- SK Kontrak
- Pensiun
-MPP
-Cuti
- Kenaikan Pangkat
- Kenaikan gaji berkala
- Daftar Hadir
- Presensi

Sasaran

5.

4.

3.

2.

1.

No

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

10 Tugas
dilaksanakan

12 Kegiatan

2 Jenis surat

Jumlah tugas yang
dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan

Jumlah dokumen yang
disusun dan dikerjakan

Tugas lain yang
diberikan pimpinan

Kegiatan kebersihan dan
keamanan kantor

Dokumen administrasi
perkantoran

5.

4.

3.



FERRY HARI AGUNG.ST.MT.WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Pembina Tingkat IPenata Tingkat I

NIP. 19710807 199803 1 010NIP. 19631026 198602 2 003

MengetahuiMengetahui
Sekret^risKepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Malang,    Desember 2019

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan

menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

a.Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;
c.Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan

atasan langsung.

4.Rencana Tindak Lanjut;
Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :
a.Memahami dan melaksanakan disposisi Sekretaris Dinas sesuai pedoman

pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas.

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



592 Dokumen

Target

Perjalanan Dinas

Jumlah dokumen yang
diperlukan untuk kegiatan

Indikator Kinerja

Rekapitulasi Kegiatan
Perintah Perjalanan Dinas
Surat Tugas dan Surat

Perjalanan Dinas Dalam:
Dokumen Pengelolaan

Laporan Kegiatan
Rekapitulasi Kegiatan

Perjalanan Dinas
Membuat Surat Perintah
Surat Izin dan Surat Tugas
Perjalanan Dinas Luar:
Dokumen Pengelolaan

Sasaran

2.

1.

3.

4.

2.

1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

-Membuat Surat Izin dan Surat Tugas

-Membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas

-Membuat Laporan Kegiatan

-Membuat Rekapitulasi Kegiatan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
Juli s/d Desember 2019

PENGELOLA PERJALANAN DINAS



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah 592

dokumen dan terealisasinya bulan Juli sampai Desember sebanyak 592 dokumen atau

100 % dengan jenis dokumen:

1.Surat Izin dan Surat Tugas
2.Surat Perintah Perjalanan Dinas
3.Surat Ijin Cuti Tahunan
4.Rekapitulasi Kegiatan

4. Rencana Tindak Lanjut;
Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100

Capaian

(%)

592

592 Dok

Realisasi

592

592 Dok

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen
terkirim  dan
tersampai  kan
dengan baik

Indikator
Kinerja

Surat Izin dan Surat
Tugas
Surat Perintah
Perjalanan Dinas
Laporan Kegiatan
Rekapitulasi
Kegiatan

Sasaran

1.

2.

3.
4.

No.

3. Evaiuasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaiuasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ADIAR UWAIS AL CHORNAY. A.Md
Tenaga Kontrak

WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Penata Tk. I

NIP. 19631026 198602 2 003

Malang,    Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.



100%

Capaian

(%)
25 Laporan

Realisasi

25 Laporan

Target

Jumlah  laporan
yang disusun

indikator
Kinerja

Data laporan

Sasaran

1,

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil prog ram/keg iatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

25 Laporan
Target

Jumlah laporan yang disusun
Indikator Kinerja

Data pelaporan

Sasaran
1.

No.

'LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

BULAN JANUARI s/d JUNI

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

-Sebagai upaya perbaikan  berkesinambungan  bagi  instansi pemerintah  untuk

meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Kepegawaian :

Laporan:

-Menyusun rekap data absensi perbulan;

-Membuat Data TPP;

-Membuat SK TPP;

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.



WIWIK WIDAYATI, S.SosPITA RATNA SARI. S. Kom

PENATA Tk. I - Ill/d
NIP. 19631026 198602 2 003

Malang, 31 Desember2019

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianPengelola Kepegawaian

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Staff

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan

evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Pada indikator sasaran jumlah laporan target tahun 2019 sebanyak 25 laporan dengan

data 25 laporan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan jenis:

1.Laporan rekap data absensi perbulan;

2.Laporan TPP PNS;

3.MembuatSKTPP;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasiian penyebabnya antara lain:

a.Koordinasi presensi karyawan dan karyawati.

b.Sarana dan prasana yang memadai

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;
c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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188.4/315.1/KEP/35.07.124/2019 tentar^ Pe^awai Negeri

Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada QjnaSt

^^g^yU^^^ ^a ^^fel^a^a Kabu^ten Malang Tahun

Anggaran 2019,

Angganra  2019,

Keputusan   Kepala  iijQ^S KSfroVjTVfestSii (^^p.

KabupatenMalangNomor:

188.4/1037.1/KEP/35.07.124/2019  tentang  Baw^^afaaa

KflttHpfllfi^lMalang

di liiflgtfl1iHnfi58Il J îfOfiiCiiCltfth. K^^bMS^lSO Malang,
maka Keputusan Kepala |2^3^ I^S^ffii^^^ Slfi
I^fouCELflitiii^flKabupatenMalangNomor:

188.4/315.1/KEP/35.07.124/2019 tcntang Pe^twai Negeri

Sipit   Penerima  Tambahan  Penghasilan  pada  D^ja^

Kabupat^^ Malang Tahun

Matang, sebagaamana telah diubah

beberapa kali, teraldiir dengan Peraturan Bupatl Malang

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Eeialuaaa Bup^ti Malang Hbih^i ^ laJaua 20 is

^fpfttilin E^fisw&i K^ss^ Sipil
6 T^Bs^ 2018

MAUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA

MM A XSW Utara Ho, ^R^..ZJ^ Fa^ {0341) 40S788
m>*HHJ!^^.; nuw.kom.nfomaSangkab.gcia- Email komnfc^mal3rrgkabgo.xj

MALANG  65126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/1301/KEP/35.07.124/2O19

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/315.1/KEP/35.07.124/2019

TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAj

KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa

SKTPP



2500 surat

Target

waktu

dan terselesaikan tepat

Menyurat yang terklasifikasi

Pendistribusian Surat

Jumlah Pengagendaan,

Indikator Kinerja

dan surat keluar.

Pendistribusian surat masuk

Scan dan Input di Aplikasi,

meliputi Pengagendaan,

Melakukan kegiatan yang

Sasaran

1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA SURAT

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-    Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Surat mempunyai tugas:

-Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Melakukan scan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Input Surat Masuk dan Surat Keluar melalui Aplikasi;

-Mendistribusikan Surat Masuk dan Surat Keluar;

-Mengerjakan SPJ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

-Melaksanakan Tugas lain yang dberikan oleh Kasubag. Umum dan

Kepegawaian.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019



Pada indikator sasaran jumlah pendistribusian dan pelaporan target tahun 2019

sejumlah 2.775 surat atau 111 % dengan jenis dokumen:

1.Arsip Surat Masuk;

2.Surat Keluar;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Pendistribusian surat masuk dan surat keluar telah berhasil dilaksanakan dan

telah ditindaklanjuti.

b.Sarana dan prasana yang memadai dalam mendukung proses pengelolaan

tata usaha persuratan dan kearsipan.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

111%

Capaian

(%)

surat

2.775

Realisasi

surat

2.500

Target

waktu

terselesaikan tepat

terklasifikasi  dan

surat keluar yang

surat masuk dan

Pendistribusian

aplikasi,

scan dan input di

Pengagendaan,

Jumlah

Indikator Kinerja

surat keluar.

surat masuk dan

Pendistribusian

aplikasi,

scan dan input di

Pengagendaan,

meliputi

kegiatan yang

Melakukan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan

penjelasan/narasi  suatu  hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.



VINDRI MEYLYA HARIANI. A.Md

Malang, 31 Desember 2019

Mengetahui
Staff Pengelola Surat

WIWIK W1DAYATI. S.Sos
Penata Tingkat I

NIP. 19631026 198602 2 003

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan

Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.!

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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1125 Surat

Target

Uailv

yang Terselesaikan dengan
hsilr

-SPJ, Surat Tugas, dan SPPD

Kearsipan
diperiukan untuk kegiatan
-Jumlah dokumen yang

indikator Kinerja

Kearsipan
Rekapitulasi Kegiatan
Perintah Perjalanan Dinas
Surat Tugas dan Surat

OrJ

Kegiatan Kearsipan
op I

Surat SPPD
Surat Tugas
Perjalanan Dinas Luar:
Dokumen Pengelolaan

Sasaran

2.

1.

*^.

3.

A

2.
1.

No.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
PENGADMINISTRASI UMUM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengeloia Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

-Membuat Laporan Surat Tugas

-Membantu Mengerjakan SPJ

-Mengerjakan SPPD

-Membuat Laporan Kegiatan Kearsipan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2020



5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

1125dokumen dan terealisasinya bulan Juli sampai Desember sebanyak 1125 dokumen

atau 100 % dengan jenis dokumen:

1.Surat Tugas
2.Surat Perintah Perjalanan Dinas
3.Kearsipan Surat
4.Rekapitulasi Kegiatan Kearsipan

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimaiisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimaiisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimaiisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan Perintah dari Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai pedoman pelaksanaan

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

Capaian
(%)

1125

1125
Surat

Realisasi

1125

1125
Surat

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen
tersimpan  dan
Tertata Dengan
Baik

Indikator
Kinerja

Surat Tugas

Surat Perintah
Perjalanan Dinas
SPJ
Kearsipan

Sasaran

1.

2.

3.

4.

No.

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



WIWIK WIDAYATI. S.SOSRENE WIJAYA ROSA
Penata Tk. ITenaga Kontrak

NIP. 19631026 198602 2 003

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Malang,    Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagaian atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

1100 Surat

Target

Jumlah dokumen yang

diperlukan untuk kegiatan

Perjalanan Dinas

Indikator Kinerja

Mengirim surat dinas

Sasaran

1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Perjalanan Dinas mempunyai tugas:

- Mengirim surat dinas

Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2020

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
PRAMU BHAKTI



Pramu Bhakti
NIP: 19790309 200701 1 010

0

Malang,    Januari 2020

Mengetahui

WIWIK WIDAYATI. S.SOS
Penata Tk. I

NIP. 19631026 198602 2 003

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2019 sejumlah

1100 dokumen atau 100 % dengan jenis dokumen:

-   Mengirim surat dinas

3.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

100%

100

Capaian
10/ \

1100 Dok

1100 Dok

Realisasi

1100 Dok

1100Dok

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen

terkirim dan
tersampai kan

dengan baik

Indikator
Kinerja

Mengirim surat dinas

Sasaran

1.

No.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang dipeiiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

Keuangan:

-Menyusun dan mengetik konsep Program Kerja Sub Bagian Keuangan;

-Menyusun dan mengetik konsep Penambahan Anggaran Dinas;

-Menyusun dan mengetik konsep Perubahan Anggaran Kas;

-Melaksanakan Administrasi Keuangan;

-Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dinas;

-Melaksanakan Evaluasi Keuangan terhadap Hasil Pelaksanaan Program dan

Rencana Strategis Dinas;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Penatausahaan Keuangan,  Pejabat   Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu

Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penyimpan/Pengurus

Barang dan Staf Pengelola Kegiatan;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa;

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat

Pembuat Komitmen;



Pada indikator sasaran jumlah dokumen keuangan target tahun 2019 sejumlah 5

dokumen terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Program Kerja Sub Bagian Keuangan

2.SPJ;

3.Dokumen Kontrak;

4.Keputusan Kepala Dinas.

Sedangkan data laporan target 11 laporan terealisasi seluruhnya atau 100,00% dengan

jenis:

1.Laporan Prognosis/Semesteran;

2.Laporan Keuangan Akhir Tahun;

3.Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran;

4.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 12 Laporan;

5.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 12 Laporan;

6.Laporan Inventaris Barang;

100%

100%

Capaian
(%)

11 Laporan

4 dokumen

Realisasi

11 Laporan

4 dokumen

Target

Jumlah  laporan
yang disusun

Jumlah
dokumen
Keuangan  dan
Aset      yang
berkualitas baik

Indikator
Kinerja

Data laporan

Data Keuangan
dan Aset

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan capaian kinerja.

12 Laporan

5 dokumen
Target

Jumlah laporan yang disusun

Jumlah konsep dokumen
perencanaan yang disusun

Indikator Kinerja
Data Keuangan dan
Aset

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2018.

-Menyusun dan mengetik konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan;

-Memverifikasi SPJ, RKA, DPA, DPPA dan Dokumen Kontrak.

Aset:

-Menyusun dan mengetik konsep Penghapusan barang;

-Melaksanakan Tata Usaha Barang, Perawatan dan Penyimpanan Peralatan Kantor

serta Pendataan Inventaris Kantor;

-Menyusun Rencana Kebutuhan Barang, Peralatan dan Pendistribusian.



FERRY HARI AGUNG.ST.MT.DWI MERRY WIJAYANTI. SE.. MM.
Pembina Tingkat IPembina

NIP. 19710807 199803 1 010NIP. 19740131 199901 2 001

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan dan Aset dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

Malang,    Desember 2019

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

7.Laporan Kinerja Akhir Tahun;

8.Laporan Persediaan Barang/Stock of Name;

9.Laporan Belanja Modal;

10.Laporan Pajak;

11.Laporan Realisasi Program dan Kegiatan.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan yang tepat;

c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

4.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;



2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BENDAHARA PENERIMAAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

teiah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Bendahara Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi mempunyai tugas:

-Menginput Surat ketetapan retribusi (SKR) di aplikasi SIMDA Keuangan;

-Ceklist setoran retribusi kas daerah dari Badan Keuangan dan Aset  ;

-Mencatat seluruh penerimaan berdasarkan bukti transfer yang sah secara

manual dan aplikasi SIMDA Keuangan ;

-Menandatangani Tanda bukti pembayaran (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS)

kemudian mengirim kembali ke Provider untuk ditanda tangani;

-Mendokumentasikan bukti penerimaan secara tertib dan teratur;

-Melaporkan  laporan  pertanggungjawaban  ke  BPKAD setelah  laporan

ditandatangani Kepala Dinas;

-Melakukan eksport import data penerimaan ke BPKAD;

-Melaporkan laporan realisasi keuangan dan Dana bagi hasil desa (DBH) ke
Badan Pendapatan setelah laporan ditandatangani Kepaia Dinas;



Pada indikator sasaran jumlah dokumen keuangan target tahun 2019 sejumlah  2

dokumen terealisasinya seluruhnya 102,15 % dengan jenis dokumen:

1.Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)

2.Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Desa (DBH)
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban dan realisasi dana bagi hasil

desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Malang Nomor 04 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010

tentang Retribusi Jasa Umum ;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai sebagai bahan penyusun laporan yang tepat;

c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

4. Rencana Tindak Lanjut;

102,15%

102,15%

Capaian
(%)

24 Laporan

2 dokumen
(24 Laporan)

Realisasi

24 Laporan

2 dokumen
(24 Laporan)

Target

Jumlah laporan
yang disusun

Jumlah Dokumen
laporan
pertanggungjawab
an   Pendapatan
Retribusi  Menara
Telekomunikasi
dan  Dana  bagi
hasil Desa yang
dapat    tercapai
dengan baik

Indikator Kinerja

Data laporan

Terlaksananya
tertib
administrasi
dokumen
keuangan serta
verifikasi
penerimaan kas
Daerah

Sasaran

1.

N
o.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasii program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan capaian kinerja di Tahun 2019.

24 Laporan

2 dokumen
Target

Jumlah laporan yang disusun

Jumlah Dokumen laporan
pertanggungjawaban
Pendapatan Retribusi
Menara Telekomunikasi
dan Realisasi Dana bagi
hasil Desa yang disusun

Indikator Kinerja
Terlaksananya tertib
administrasi dokumen
keuangan serta
verifikasi penerimaan
kas Daerah

Sasaran
1.

No.



DWI MERRY WIJAYANTI. SE.. MM.LIS FARIDA HANUM.S.AP
PembinaPenata Muda TKI

NIP. 19740131 199901 2 001NIP. 19780405 199901 2 001

Meialui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Penerimaan Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,    31 Desember2019

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan dan AsetBendahara Penerimaan

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5. Tanggapan Atasan Langsung;
fikerjaan cuda^[



LAPORAN KIIMERJA TAHUN 2019
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN 1NF0RMATIKA

A.Pengertian Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk

akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan

sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;

2.Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan

kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan dengan

memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a.Menerima.menyimpan.membayarkan.menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan

APBD pada kantor/unit kerja
b.Mengadministrasikan aliaran kas masuk yang diterima

c.Melaksanakan  administrasi   keuangan  yang  meliputi    pembukuan,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

d.Membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja

e.Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan SPJ, SPP,

SP2D dan dokumen keuangan lainnya

f.Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJ termasuk

bukti-bukti pengeluaran/ tagihan pembayaran

g.Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS)

h. Melaksanakan pembayaran setellah mendapat persetujuan KPA atas tagihan/

permintaan pembayaran tersebut



Hasil capaiannya= 100%

Indikator Kinerja Jumlah draf surat perintah pembayaran pada tahun 2019 ditargetkan 90 draf
dan terealisasi 136 draf berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 125 % dengan
kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus sebagai berikut:

x 100%
Z Draf Laporan BKU yang seharusnya ada

Z Draf Laporan BKU yang seharusnya ada

Dengan perhitungan:

Z 7 Draf Laporan BKU

x100%
Z Draf Laporan BKU yang disusun

Pada Sasaran tertib administrasi keuangan memiliki 3 (tiga) Indikator kinerja yaitu sebagai

berikut:

• Indikator Kinerja Jumiah draf pengajuan laporan buku kas umum pada tahun 2019

ditargetkan 12 draf dan terealisasi 12 draf berdasarkan tabel di atas mencapai target

capaian 100 % dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal in! dapat diukur melalui

rumus sebagai berikut:

100%

100%

100%
125%

100%

CAPAIAN
(%)

8 draft

9 draft

12 draft
136 draft

12 draft

REAUSASI

8 draft

9 draft

12 draft

90 draft

12 draft

TARGET

Jumlah draft surat
pertanggungjawaban

Jumlah rekonsiliasi
keuangan

Jumlah laporan terkait
keuangan

Jumlah ajuan SPP

Jumlah laporan buku
kas umum

INDIKATOR KINERJA

Tertib
Administrasi
Keuangan

SASARAN

1

NO

3.  Evaluasi  dan Analisis  Kinerja untuk setiap sasaran atau hasii
program/kegiatan

8 draft

9 draft

12 draft

90 draft

12 draft

TARGET

Jumlah draft surat
pertanggungjawaban

Jumlah rekonsiliasi
keuangan

Jumlah laporan terkait
keuangan

Jumlah ajuan SPP

Jumlaht laporan buku
kas umum

INDIKATOR KINERJA

Tertib Administrasi
Keuangan

SASARAN STRATEGIS

1

NO

2.  Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;



Z Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

?indikator Kinerja Jumlah draf surat pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2019
ditargetkan 8 kegiatan dan terealisasi 9 kegiatan berdasarkan tabel di atas mencapai target
capaian 100 % dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus
sebagai berikut:

Z Draf rekonsiliasi keuangan
x 100%

Z Draf rekonsiliasi keuangan

I Draf Pengajuan surat perintah pembayaran
x 100%

I Draf Pengajuan surat perintah pembayaran yang ada

Dengan perhitungan:

I 90 Draf Pengajuan GU
x 100%

Z Draf Pengajuan GU yang seharusnya ada

?indikator Kinerja Jumlah draf laporan keuangan pada tahun 2019 ditargetkan 12 dokumen
dan terealisasi 12 dokumen berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 %
dengan kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rum us sebagai

berikut:

I Draf Pengajuan surat perintah pembayaran
x 100%

Z Draf Pengajuan surat perintah pembayaran yang ada

Dengan perhitungan:

Z 12 Draf laporan terkait keuangan
x 100%

Z Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

Hal ini disebabkan karena:

a.Penyusunan dokumen secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika;

b.Koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, dan
kasubag evapor untuk mengukur realisasi dan capaian setiap indikator kinerja, mulai

dari Indikator Kinerja Individu, outcome dan output;

c.Koordinasi vertikal tetap kami laksanakan agar mengikuti perkembangan regulasi yang
baru;

d.Laporan yang diminta oleh OPD yang ada di Kabupaten kami lengkapi secara
maksimal.

^indikator Kinerja Jumlah draf rekonsiliasi keuangan pada tahun 2019 ditargetkan 9 kegiatan
dan terealisasi 9 kegiatan berdasarkan tabel di atas mencapai target capaian 100 % dengan
kata lain mengalami keberhasilan, hal ini dapat diukur melalui rumus sebagai berikut:

Z Draf rekonsiliasi keuangan
x 100%

Z Draf rekonsiliasi keuangan

Dengan perhitungan:

Z 9 Draf laporan terkait keuangan
x100%



^T^enata

NIP. 19780920 200903 2 003

Bendahara Pengeluaran
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pem^^fia
NIP.19740131 1999012 001

NTI.SE..MMD

Mengetahui,

Kasubag Keuangan dan Aset
Dinas Komunikasi dan Informatika

Malang,    Desember2019

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya
Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi
bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

I Draf laporan terkait keuangan yang seharusnya ada

4. Rencana Tindak Lanjut; Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan
sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

a.Koordinasi dengan Dinas terkait apabila dalam mencukupi pelaporan sesuai dengan
permintaan dan regulasi yang ada;

b.Disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang tertera pada rencana aksi;

c.Koordinasi vertikal dengan kasubag Umpeg yang ada pada OPD Dinas Kominfo dalam
memenuhi kebutuhan laporan;

d.Tidak menunda laporan yang segera diminta oleh OPD di Kabupaten Malang

x100%

Dengan perhitungan:

I 9 Draf laporan terkait keuangan



3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang daiam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

4 laporan
Target

dicatat.
Jumlah laporan keuangan yang

Indikator Kinerja

bidang keuangan.
pendokumentasian di
Pajak dan
pencatatan .Pelaporan
penenmaan,
yang meliputi
Melakukan kegiatan

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

BULAN JULI s/d DESEMBER
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

-Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan  bagi  instansi  pemerintah  untuk

meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengasministrasi Keuangan mempunyai tugas:

Laporan:

-Membuat Laporan Pajak;

-Memverifikasi SPJ;

-Membuat E-Billing.

Membuat Stok Opname.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.



5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.

Pada indikator sasaran jumiah data laporan target tahun 2019 sejumlah 36 dokumen

tereaiisasinya seluruhnya atau 100 % dengan jenis dokumen:

1.Laporan Pajak;

2.Memverifikasi SPJ;

3.E-Billing;

4.Membuat Stock Opname;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a. Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, di isi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperiukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

Capaian
101 \\/o)

36
laporan

Realisasi

36 laporan

Target

Jumiah
laporan
keuangan
yang dicatat.

Indikator
Kinerja

Melakukan kegiatan
yang meliputi
penerimaan,
pencatatan dan
pendokumentasian
di bidang keuangan.

Sasaran

1.

No.

evaluasi   dan   analisis   atas   penyebab   keberhasilan/kegagalan   atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



FITRI WINDRIANA
Staff

Pengadministrasi Keuangan

Malang,    Januari 2020

DWI MERRY WIJAYANTI, SE. MM
Pembina - IV/a

NIP: 19740131 199901 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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FITRI WINDRIANA
Staff

Pengadministrasi Keuangan

Malang,    Juni 2019

Pembin - IV/a
NIP: 19740131 1999012 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.
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Dokumen

Target
Jumlah transaksi keuangan yang
terinput ke dalam aplikasi SIMDA
dan terselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja
Melakukan kegiatan yang
meliputi penginputan
transaksi keuangan ke
dalam aplikasi SIMDA

Sasaran
1.

No.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA KEUANGAN

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bag! instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasamya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pengelola keuangan mempunyai tugas:

-Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan

kepada bendahara;

-Mempersipkan kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran

(SPP) dan mempersiapkan surat perintah membayar (SPM) yang akan diajukan

ke Bidang Pembendaharaan berdasarkan permintaan UP, GU, tambahan UP

(TU), dan pembayaran langsung (LS);
-Mempersiapkan kelengkapan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan

petugas bidang Akuntansi;

-Membuat peiaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan di aplikasi

SIMDA;
-Melakukan entri dan backup data aplikasi SIMDA;

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019.



Pada indikator sasaran jumlah dokumen pengelola keuangan target tahun 2019

sejumlah 93 dokumen dengan terealisasinya 93 dokumen atau 100 % dengan jenis

dokumen:

1.Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan

kepada bendahara;

2.Mempersipkan kelengkapan berkas pembuatan surat permintaan pembayaran

(SPP) dan mempersiapkan surat perintah membayar (SPM) yang akan diajukan

ke Bidang Pembendaharaan berdasarkan permintaan UP, GU, tambahan UP

(TU), dan pembayaran langsung (LS);
3.Mempersiapkan kelengkapan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan

petugas bidang Akuntansi;

4.Membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan di aplikasi

SIMDA;
5.Melakukan entri dan backup data aplikasi SIMDA;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyediaan sumber data yang sesuai sebagai bahan penyusun laporan kinerja

yang tepat;
b.Penyusunan surat spp dan spm terlaksana dengan baik.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

100%

Capaian
(%)

93
dokumen

Realisasi

93
Dokumen

Target

Jumlah
transaksi
keuangan yang
terinput        ke
dalam aplikasi
SIMDA  dan
terselesaikan
tepat waktu

Indikator
Kinerja

Melakukan kegiatan
yang meliputi
penginputan transaksi
keuangan ke dalam
aplikasi SIMDA

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab keberhasilan/kegagalan  atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



DWI MERRY WIJAYANTI. SE. MMM. PRIMANDA BESTARI, S.AB
Pembina

NIP. 19740131 1999012 001

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi

bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,  Januari 2020

MengetahuiMengetahui
Kepala Sub Bagian KeuanganStaff Bagian Keuangan

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Keuangan

sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Keuangan

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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2. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan capaian kinerja.

1 dokumen

2 dokumen
Target

Jumlah BAST yang dibuat

Jumlah Buku Inventaris Aset yang
dilaporkan

Indikator Kinerja
Data Administrasi Aset /
Barang

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau
setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Staf Pengadministrasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
•Mengetik dan Mengajukan Penghapusan barang;
•Melakukan  kegiatan  Penginventarisasian  Barang,  Pencatatan  dan

Pembuatan Laporan Inventarisasi ke Dalam Aplikasi SIMDA-BMD,
•Mengamankan dan memelihara barang,
•Membuat laporan inventarisasi barang-barang yang diurus/ disimpan dari

kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab lainnya kepada pengguna
barang melalui atasan langsung

1. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA



Pada indikator sasaran jumlah dokumen/buku inventaris target tahun 2019 sejumlah 3

dokumen terealisasinya seluruhnya atau 100,00 % dengan jenis dokumen:

1.Dokumen Inventarisasi Aset Semester 1 dan Semester 2

2.Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pinjam Pakai Aset.

Sedangkan data laporan target 3 laporan terealisasi seluruhnya atau 100,00% dengan

jenis:

1.Laporan Inventaris Barang;

2.Laporan BAST;

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dan masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan yang tepat;

c.Penyusunan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan atasan langsung.

3.Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau

diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga

dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

4.Tanggapan Atasan Langsung;

100%

100%

Capaian
(%)

1 Dokumen

2 dokumen

Realisasi

1 Dokumen

2 dokumen

Target

Jumlah laporan
BAST yang
disusun

Jumlah Buku
Inventaris Aset
yang dilaporkan

Indikator
Kinerja

Data laporan
BAST

Data laporan
Inventaris Aset

Sasaran

1.

No.



NIP. 1979^306 201408 1 001
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

Mengetahui
Kepaia Sub Bagian Keuangan dan Aset

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan

kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Malang,   Desember 2019

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana



8 Jenis
dokumen

Target

Jumlah dokumen yang diperlukan
untuk kegiatan kepegawaian

Indikator Kinerja
Pencatatan dan
pembuatan payroll gaji
ASN dan tenaga
kontrak, TPP,
pengajuan kekurangan
gaji, gaji ke 13 & 14,
asuransi kesehatan
(BPJS kesehatan)
karyawan dan asuransi
ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)

SasaranNo.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari peiaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengadministrasian Keuangan mempunyai tugas:

-Pencatatan dan pembuatan payroll gaji ASN, Tenaga Kontrak, TPP

-pengajuan kekurangan gaji,

-gajike 13 & 14

-asuransi kesehatandan ketenagakerjaan

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADMINISTRASI KEUANGAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan target tahun 2018 sejumlah 62

dokumen dan terealisasinya 62 dokumen atau 100 % dengan jenis dokumen:

1.Payroll Gaji ASN

2.Payroll Gaji Tenaga Kontrak

3.Payroll TPP

4.Pengajuan Kekurangan gaji

5.Gaji 13

6.Gaji 14

7.BPJS Kesehatan

8.BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa yang menyebabkan realisasi melebihi

target karena adanya penambahan tenaga kontrak sehingga pemrosesan SK Kontrak

melebihi target.

Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah diharapkan dengan adanya

penggunaan Aplikasi Kepegawaian yang dapat membantu meningkatkan efisiensi

kinerja, karena dapat meminimalisir kesalahan secara sistematis aplikasi.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

Capaian

(%)

62

12 Dok
12 Dok

12 Dok

0 Dok
10 Dok
1  Dok
12 Dok
12 Dok

Realisasi

62

12Dok
12Dok

12Dok

0 Dok
1 Dok
1 Dok
12 Dok
12 Dok

Target

Total (Dokumen)

Jumlah
dokumen
terkirim   dan
tersampaiakan
dengan baik

Indikator
Kinerja

Payroll Gaji ASN
Payroll Gaji tenaga
kontrak
Payroll TPP
Pengajuan
kekurangan gaji
Gaji 13
Gaji 14
BPJS Kesehatan
BPJS
Ketenagakerjaan

Sasaran

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



HARSO LUMADYA SADI
Pengatur Muda Tk I / lib

NIP. 19730916 200903 1001

Malang,    Januari 2020

Mengetahui

DWI MERRY WIJAYANTI. SE.. MM.
Pembina

NIP. 19740131 199901 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan

evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan iangsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.



A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang

telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberiman data atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima mandate  untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan pelaporan;

b.menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

c.menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan dinas;

d.melaksanakan koordinasi.sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;

e.melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan

laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

f.mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan

akuntabilitas kinerja dinas;

g.melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target

tahun 2019 sebesar 3 dokumen dan 9 laporan realisasinya adalah 3 dokumen dan 9

laporan. Ha) ini disebabkan karena:

a.Penyusunan dokumen secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika

dalam Permendagri 54/2010;

b.Koordinasi dengan para Bidang untuk mengukur reaiisasi dan capaian setiap

indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, outcome dan output;

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah - langkah apa yang akan

ditempuh atau diperiukan untuk mengatasi penyebab kegagaian dalam capaian kinerja.

Atau juga dapat berupa langkah - langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan

capaian kinerja.

Rencana tindak ianjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan Germat jenis tugas yang di berikan;

c.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

100%

100%

Capaian
f%)

9 Laporan

3 dokumen

Reaiisasi

9 Laporan

3 dokumen

Target

Jumlah
dokumen

perencanaan
yang berkualitas

baik
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja

dan Ikhtisar
Reaiisasi Kinerja

PD

Indikator
Kinerja

Meningkatnya
kualitas
dokumen

perencanaan
dan pelaporan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau basil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan reaiisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hash

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

9 Laporan

3 dokumen
Target

Jumiab Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Reaiisasi Kinerja PD

Jumlah dokumen perencanaan
yang berkualitas baik

lndikator Kinerja
Meningkatnya kualitas
dokumen perencanaan
dan pelaporan

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019; sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019



Penata Tk.l
NIP. 19690430 199302 2 001

MEI

Malang,   Januari 2020

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaoran

FERRY HARI AGUNG. ST.MT
Pembina Tingkat I

NIP: 19710807 199803 1010

Mengetabui
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupatenf/lalang

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya

Subbag Renvapor Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi

peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

5. Tanggapan Atasan Langsung;



LAPORAN KINERJA INDIVIDU
BULAN JULI s/d DESEMBER TAHUN 2019

PENGADMiNISTRASI UMUM

A.Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabiiitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan atau merupakan bentuk akuntabiiitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan

oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan iaporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1.Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;

2.Sebagai  upaya  perbaikan  berkesinambungan  bagi  penerima  mandat   untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Pengelola Program dan Laporan mempunyai tugas:

Program dan Laporan:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala

Daerah;
-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;
-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.



Pada indikator sasaran pengelolaan program dan laporan target tahun 2019 sejumlah 7

dokumen dengan jenis dokumen:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ);

-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;

-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.

Sedangkan data program dan laporan di atas telah terealisasi 7 dari 7 target atau

100,00% dengan jenis:

-Menyusun dan mengetik Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala

Daerah;

-Menyusun dan mengetik Laporan Kinerja Triwulan Realisasi Program/ Kegiatan

dan fisik/non fisik;
-Menyusun dan mengetik Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

-Menyusun dan mengetik Pengukuran Kinerja;

-Menyusun dan menghimpun Indikator Kinerja Individu;

-Menyusun dan mengetik Rencana Kerja Tahunan;

-Mengentri dan mengupdate data e-Planning dan Monev.

100%

Capaian
(%)

7 dokumen

Realisasi

7 dokumen

Target

telah di tetapkan
aturan     yang
tepat waktu dan
yang   tersusun
dan     laporan
Jumlah program

Indikator
Kinerja

dan laporan.
bidang program
laporan di
penyusunan
koordinasi, dan
bahan,
yang meliputi
pengelolaan
Kegiatan
Melakukan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu hasil

evaluasi dan analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.

7 dokumen
Target

yang telah di tetapkan
tersusun tepat waktu dan aturan
Jumlah program dan laporan yang

Indikator Kinerja

laporan.
bidang program dan
penyusunan laporan di
koordinasi, dan
meliputi bahan,
pengelolaan yang
Melakukan Kegiatan

Sasaran
1.

No.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja 2019.



VIRGY/KURNIAWAN SUSANTO

Malang,    Januari 2020

Mengetahui
Pengadministrasi Umum

MEILINA ANDRIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19690430 199302 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

4.Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan

capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

a.Memahami dan melaksanakan disposisi atasan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Meningkatkan kualitas dan kedisiplinan kinerja;

d.Meningkatkan efisiensi jam kerja;

e.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

5.Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung atas

laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tuiis tangan.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan

Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima

Kasih.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator kinerja yang

mengalami keberhasilan penyebabnya antara lain:

a.Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

b.Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai bahan

penyusun laporan kinerja yang tepat;

c.Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik dengan

atasan langsung.



PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

PENGATURAN AWAL
PROG a KEG - AP8D KAB
PROG a KEG - APSD PROV
PROGaKEG-TP
PENCAPAKN IKU
PENCAPA1AN URUSAN
INPUT DATA KERJASAMA
INPUT DATA PENGHARGAAN
DOWNLOAD>
GANTT PASSWORD
LOGOUT

E-LKPJ

PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

E-Monev

PEMERINTAH
K ABU PATEN MALANG

LAP TABEL 5.1
1NDIKATOR KINERJA UTA
PERBANOINGAN PROG &
DOWNLOAD
SANT1 PASSWORD
LOGOUT

E-Planning





5 dokumen
Target

dan terselesaikan tepat waktu
dan laporan yang terklasifikasi
Jumlah perencanaan, evaluasi

Indikator Kinerja

evaluasi dan laporan
di bidang perencanaan,
menyusun rekomendasi
menyimpulkan dan
penelaahan untuk
pengklasifikasian dan
meliputi pengumpulan,
Melakukan kegiatan yang

Sasaran
1.

No.

A.Pengertian Pelaporan Kinerja
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

B.Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

-Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

-Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau

setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja

disajikan dengan memuat informasi tentang:

1.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan

mempunyai tugas:

a)Mengevaluasi Perjajnjian kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Individu;

b)Menyusun dan mengetik paparan SAKIP;

c)Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

d)Menyusun dan mengetik LKJ;

e)Menginput data pada aplikasi SIRUP.

2.Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

2019

LAPORAN KINERJATAHUN 2019
BULAN JULI s/d DESEMBER

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN



Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan target tahun

2019 sejumlah 5 dokumen terealisasinya sebesar 5 dokumen atau 100 % dengan

jenis dokumen:

a)Mengevaluasi Perjajnjian kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Individu;

b)Menyusun dan mengetik paparan SAKIP;

c)Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

d)Menyusun dan mengetik LKJ;

e)Menginput data pada aplikasi SIRUP. Berdasarkan data tersebut, diketahui

bahwa ada beberapa  indikator   Kinerja yang  mengalami keberhasilan

penyebabnya antara lain:

1)Penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang tertuang  dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2)Penyediaan sumber data yang sesuai dari masing-masing Bidang sebagai

bahan penyusun laporan kinerja yang tepat;

3)Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang terkoordinasi dengan baik

dengan atasan langsung.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan

ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian

kinerja. Atau juga dapat berupa langkah-langkah apa saja diperlukan untuk

meningkatkan capaian kinerja.

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

100%

Capaian
(%)

dokumen
5

Realisasi

dokumen
5

Target

tepat waktu
terselesaikan
dan

laporan  yang
terklasifikasi

evaluasi   dan
perencanaan,
Jumlah

Indikator
Kinerja

dan laporan
perencanaan, evaluasi
rekomendasi di bidang
menyusun

menyimpulkan dan
penelaahan untuk
pengklasifikasian dan
pengumpulan,
yang meliputi
Melakukan kegiatan

Sasaran

1.

No.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian untuk setiap sasaran sebagaimana

yang tertuang daiam dokumen perjanjian kinerja. Diberikan penjelasan/narasi suatu

hasil  evaluasi  dan  analisis  atas  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja.



ZAIRA FAUZIAH. S.AB

Malang,  Januari 2020

Mengetahui
Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

MEILINA ANDRIANI.S.Sos.
Penata Tingkat I

NIP. 19690430 199302 2 001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja

khususnya Staff Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi

dan Informatika dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun

mendatang. Terima Kasih.

a.Memahami dan melaksanakan perintah dari Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan sesuai pedoman pelaksanaan;

b.Meneliti dengan cermat jenis tugas yang diberikan;

c.Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

d.Menyajikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, memuat tanggapan atasan langsung

atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun, diisi dengan tulis tangan.
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Krtrrtutitan

1. Fereturan Ilupati Making Nomor 36 Tnhun 3611 tentang fTtiotnun Tata Naakah OInas
3. Prraniran Bupati Matang Nomor .15 Tnhun 3015 tentang ^encUipan Kok Witayoli Tata

Kraraipan (!l Ungkungan Kahupat^n Makng
t. Pcratumn Bupau No. 9 Tahun 3016 tonUurg ^*mbcnlukan da^ Suaunan IVrangkat

Daorah
^' P^raturan Bupeti No. 31 Tnhun 3616 Ttntang Ketfudukan Susunan Organisasi, Tugaa

dan Fungm. wrta Tata Krrja Oinan Knmunitoai dan InibnaatOta,

Dasar llukum

Dfnan Komunikasl dfltll InldTBintilta Kabunatrn Malana

|^^|   ^EMERINTAH KABUPATBN MALANO

KOMINK)
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FORMATIKA
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tandar

Operasional
Prosedur
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Buktl pengiriiman

Surat keluaryang
nidah
ditandatoftgani

Surat kctuar yang
suclata

fturst ketuaryan^
sudah
diiandsiangani

c-o^ •••

tSmrait

Smmii

Smni

lOmenK

Wakta

Surai teluar^ana
suiiah
diuindatantani

Sumi keluar yan
suilah
diismdalangani

Surat keluaryant
sutlali

Suratlwluar

Mata^aka

Mat

->d

bnW|
Up*f

JhL

•-.'•-•    ;
- . '  ...' - -:  •-'. •   '

^^Kadla

Maknaa

McngRgenda. nuncgaiKtakan dan
mcndisuibuadcan

M^mcrlntahlOHi untuk mcngaccnda.
m^n^gaariaiu^i, dn
meodiMfibutikan.

Mrmrrlkw turatkrluar, .-'  • '•"..•< ..   -.
memcrtnlahkun unluk
pxUMfibu*ten  ..  ' :'-.v ••••.•- '•••• '

MmandaUngani Sumt Keluaj
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b.PmremanwiRulki^aikalsGddungKmiW:
c Pmreatiaraan Rulmdteikala Kundaraon DraK/Oponrsmnal-,
d PemetnaraanRuiirVBeikalaPKalalanGeduiwKantoi.

3.Program PdnmokalanDisellnAcaralui.ddngankagialaiisobagaibankld:
a. Penoadaan Pakaran Dmas Bnsnrta Psnarokaparerya
3 ParwigkatanSunbarDayaManusiadlbidangLPSE

4.Program Psnmgkatan Kapaskae Sumbar oaya Apamair, dengan kagHan
saoagai tartdit
8 PenoidlkanoanPauliiianFairml

5.Program Psningkatan Pengambangan 9Mem Palaponn Clpalan Krna^^a
dan Keuangan, dengan tegatan stbagal badkut
8 PanyusnoanlaporanCapmadKlnefiadanlldisatReaiaaaiKliitrlaPO:
8 Panyusunan Laporan Kauangan Semesteraa;
c.Penyusunan Laporan Keuangan AJdikTanun

6 Program Pongumbangan DdU I mionuasl / State* Dam*, tengan
kagMan stbagai bdnkut
8 Penyusunan dan Pengimpuan Dais Stalls* D,
8 Palayanan mknaast
8 Prnnenlraraan dan Pungelolaan Website

7. Program Layanan Pursandian, Pongambangan, Pantrgkalan S0M, dangan
kagialan sebagai bertoit:
a^ Pangkajbm dan Pangambangan Sislam Infimnaai;
8 Pembmaan dan pangantrangan Sumbmdaya MmMa it

Komwdkasl dan bdminasr,
a Ptngaktami, Pengamanan dan Pangktran Mated PnsandMi

o. Ptq^^a P^^Q^fcfl^fln ^lvi P^MJItnn, P^t^^nbsiiQfltfi o
Maatruktiv Tut, dengan kegMan sebagai benkut
8 Pengendatan dan Pengawaaan bmasbuUur TK bkmng bdmuM dan

Kwmm*asi:
8 PambmaandanPtngambanganJadngwbdraskukbirTIK;
8 Pengembangan dan PemaMiaraan Srslem dan Perangkal Data Cantor.

8 Program Pemberdayaan, Pangembangan. Pambinaan dan Pm^abaduaaan
Irtormasi deogan kagialan sabagai Oertrul
8 Pereyebartuasan brtotmasl PenyelBnggaraan PtmeiinMi Oaanh;
b- PftRibw^syfl^n dsn Pon^^^^^ibsf^^^^ K^ntuWks^ij
8 PembinaandanPeiryabaikiasankikrimasL

18 Program Sosatsaai Kttanbam 4 BHang Cukai dengan bagman sebag*
berttut

t Panyediaan Ala! Tuts Kantor,
9. Panyadlaan Barmig Cdlakan dan Panggandaan;
h PanyedlaanKnponanlnstalasiUsMdPanarangan8angiinani^nbir
I-   Psnyedlaan Battan Bacaan dan ParMsan Penmdang-undangan:
I  PenyadiaanMakanin dan Manama:
t Racat-iBpaiKDordinasidanKonailtBsikaLuarDaerab
L  RapatopatKnordtiasidanKonsultasikeOalainOaarali.

2. Program pamngkaian sarana dan Ftasmna nparaw, dengan kagMan
sabagal beokut
a. Pengaoaan Ksnoaraan dHasmpacaaonal

RMGKASAN EKSEKUTF

Mas Koounftasi dan InformaOka Kabicaten Malang merurakan Perangkat
Daaraft pada Pamedtdan Kabupalen Maiang sebagai unsur penunjang pemennMian
a ttdang Rnwiwasl nan Idbmulfta yang mempunyal peranan strateg^ dan>
menyelenggaiakan program dan keglatan ssPagal panaik pertanggimglawaDan pan
araanab yang lianipan, maka letab (Ssustm Laparan Kineqa Mas Kbmunikast dan
krkkmafka KMrupaten Malang Tahun 2018.
(Warn laporan kkieija Tahun 2018 disaMum capalan Hnsija, Ktedal ktbartraslan,
hagagalan dan rancana ddak Mgut sebagai langkah penkigkatan Mneija df Mam
mandalang. Capaian skalegrs (ersabut taituang (Mara mdarsloi Knaqa UMna (BOJ)
dan Oast anatsis kmerja berdasarfcsn tnjuon dan sasaran.

Mas Korauntrasl <Ml Infonaabka Kabupalan Malang daram maMsanakan
krgas 0er4as*kan Pandanm Psmadntah Namor 18 Tahur 2016 lanlang Perangkat
Oaarab dan Parabxar Oaeiab Kabupatan Malang Ndnm t Tahun 2016 tentang
PaMbanMcan dan Summon Parangkat Da^an dan Poratuian Burst Malang Nonurr
31 Tabun 2016 Tontang Kedudukan, Susunan OfgmUaaal, Tugas Di kmgai, Sada
Tata K|a Mas KwnunluBl dan mkmnaOka.
Pada Mam 2018 Mas Komurikasl dan Mkamama dWukuno oleh 10 (detapan)
proorim yang MMI dan 35 (Oga pukin Dma) kagiatan sabagal benbit:

1. Program PMavanan Admmsbasi Parkantaan dengan kagiatan sabagM
barton
a PHiyadjaanJasaSuralMenyiirat
b.PanyadiaanJasaKmnuiikasi SumbtrDayaAkdanLkMk
c.PanyadiaandaaaAOminlsliaaKauangan
a PanyadkunJaaaKabaRmanKanlar:

o    o
(0341)408788kominfo@malangkab.go.id

LKJ PD 2018



Penyampaian Monnast Ketentuan PeraUw Porundanimndangan 4 Odang
Cukat
Dan hasp pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran sebagaknana

tertuang dalan Rcncana Kirwoa Tahunan Dmas Komumkasi dan tnioimatika Tatwn
2018 dapat ddatakan bartiaa* Namun dnmlHan capaian target Hnaija tasebut raasti
padu dtinglcatkan sesuat ketemuan

Ktbanutlan capaian kuwu laretDut dlpanginini alas hnalanggaranya:
1 Penmgkalan kw^ungan websde  fti^ungan KaPupaten Malang dengan hdlkasa

aamaldn mefangteaiya kuaatas masyarakat kapupalen Maknv dan aumpaf daya
^paratur melalui penyebattuasan infpnnasi metaha jntemet serta pengembangan
tafonnast yang ddwtiihkan di Un^ojngan Kabupaten Malang;

2.Adanya jaringan tntemat yang teipasang pada kantor desa s^Kabupaten Malang,
maka banyak mfoimasi yang teipuMsti (S webstla desa;

3.Dengan adanya jadngan idernet tefpasang dt OPD dan kantor desa se-
Kabupaten Malang dengan bade untuk memudabkan proaaa keda yang transparan
danefeien

4.Adanya peningkalan panantaatan teknologi mtbnnasi dan kormn*asi meteka
layanan TalecetOer dan Keiompok infonnasi Masyarakat

Psnmgkatan kuattas kkteqa Dlnas Komurakasi dan Wfmat*a di maaa
mendatang adalab msrespon isihsu strategis psrkembangan iafonnasl yang disusun
daMm Rancana Sttatsgis. Dengan melaksanakan Imoak lanyit dari isoisu strategis
dMam Rencana Stratagis unarapkan dapat menmgkaikan capaian toneqa Dsias
Komunikasi dan IntormaOka yang la* bade
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Total Anggaran
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,ja< Contoh Kasus:
dup.it Pag.. Komponen 1 luta dimanaada
ke! yang ^udch ^ryr y^-^ari 1  _ta
tika dtarriDahsin -a*z~ 5"pesar 5C300O
uncul pesan Error tci 'eb it

"Telah diiuncurkan vetsi terbaru SiRUPyer^i 2.3
update 21 April 2019. Salah satu fitur barunya •
adalah pengyrcian oagy paket terhadap pagu
ansgaranna. Hai im diterpka^ada tanal
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