INDIKATOR KINERJA UTAMA
NAMA SKPD

: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

: Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT dan Berkelanjutan bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan.
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sector pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
3. Meningktkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penetaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.
TUGAS POKOK : Membantu Bupati Rote Ndao melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
FUNGSI
1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan fungsinya.
ISU STRATEGIS : 1. Masih Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pada bidang Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian.
: 2. Jangkauan pelayanan informasi terhadap masyarakat belum memadai dan belum menyeluruh.
: 3. Tingginya berita bohong/hoax yang dapat menimbulkan konflik dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
: 4. Kurang memadainya peralatan pendukung.
: 5. Belum tersedianya database sebagai implementasi E-Government yang didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
: 6. Keterbatasan kemampuan pembiayaan Pemerintah.
: 7. Rendahnya disiplin kerja/budaya kerja dan etos kerja pegawai`
: 8. Terbatasnya akses Telekomunikasi dan Informasi.
: 9. Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengolah informasi menjadi peluang ekonomi.
: 10. Belum dilakukan sosialisasi bidang statistik mulai dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
: 11.Data Statistik perlu dikaji/ survei ulang data statistik di lapangan
: 12.Belum semua OPD menggunakan Sandi
: 13. Belum adanya aturan/kebijakan daerah yang memberikan edukasi atau kesadaran keamanan informasi bagi seluruh Pegawai
: 14. Belum adanya Kegiatan Monitoring Serangan Siber terhadap Sistem E-Government.
VISI
MISI

SASARAN STRATEGIS
1

Meningkatnya akuntabilitas,
transparansi dan responsibilitas
pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Prosentase Sistim
Pemerintahan Berbasis
Elektronik/SPBE

SATUAN

DEFINISI OPERASIONAL

Prosentase Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE (Eperencanaan;, E-Penganggaran, EPengadaan barang dan jasa pemerintah,
E-Akuntabilitas kinerja,E-Pemantauan dan
evaluasi, E--Kearsipan,
EKepegawaian dan E-Pengaduan pelayanan
publik.)

FORMULA PENGUKURAN
Prosentase unsur aplikasi
yang sudah dilaksanakan
dibagi 8 unsur aplikasi
layanan unsur SPBE
dikalikan 100 %
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