KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat, taufik dan hidayah-nya Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017 dapat selesai
sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Renja ini di susun sebagai unsur
Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsinya serta kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan suatu
Perencanaan Strategik ( RENSTRA) 2018– 2023.
Rencana Kinerja tahun 2019 ini merupakan wujud kerja pelaksanaan
pembangunan dan realisasi Rencana Strategik Kota Palembang, yang berisi hasil –
hasil pembangunan yang telah dicapai tahun 2018 maupun penyerapan dana APBD
Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan memberikan taufik dan
hidayah-nya serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin

Palembang,

Juli 2019

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang maka disusunlah Rencana Kinerja (RENJA)
Tahun 2019 yang menerangkan kinerja kegiatan maupun tindakan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang kepada Kepala Daerah sebagai
pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau
pertanggung jawaban tersebut.
Rencana kerja ini memuat hasil pengukuran strategis dan program / kegiatan
melalui Indikator Kinerja (Parameter) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan
Walikota No.81 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, serta Sumber
dana Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palembang .
Indikator Kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk
mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang. Indikator Kinerja sasaran strategis ini
menggunakan Indikator Kinerja output dan Outcome dari kegiatan – kegiatan
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas. Indikator Kinerja kegiatan
menggunakan Indikator Kinerja mulai dari masukan (Input), keluaran (Output)
dan hasil (Outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumentasi
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
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1.2.

Indikator
Kinerja

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Palembang mengacu kepada :
1. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang tatacara
penyusunan

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.3.

Maksud dan Tujuan
a. Tujuan
Tujuan adalah Penjabaran Visi dan misi yang lebih spesifik dan
terukur, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah di
kemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut:
Misi Pertama dengan tujuan :
1. Meningkatkan

peran

media

massa,

kelompok

informasi

pemerintahan dan masyarakat dalam diseminasi informasi
pembangunan.

2. Mengembangkan E- Government teknologi informasi dalam
mewujudkan Palembang Kota Cyber city.
Misi Kedua dengan tujuan :
1. Mewujudkan SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan bidang
dan tugasnya
Misi Ketiga dengan tujuan :
1. Pembinaan di bidang penyiaran dan penyebarluasan informasi
pembangunan
b. Maksud
Maksud disusunnya RENJA SKPD Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang adalah sebagai pedoman dalam
menyususn Program dan Kegiatan Tahun Kedepannya sesuai dengan
kedudukan, tugas dan wewenang yang di limpahkan kepada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai SKPD.
c. Visi Dinas Kota Palembang
Visi
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang
“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin
diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
”

Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Palembang maju dan profesional yang berbasis teknologi dan
mass media ”
1.4.

Sistematika Penulisan
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan
tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan Kinerja adalah Iktisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri
diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu
kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk
mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.Sedangkan laporan Keuangan
merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan
realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur
dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan
sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya
untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya,
Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian
seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat
secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung
dari suatu kegiatan namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan
karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan
beberapa tahun penelitian/ penilaian. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil

manfaat input dan output Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
tahun 2017. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan
dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku
tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output
adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak
dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian
yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan
Diskominfo Kota Palembang dalam upaya mencapai tujuan ,misi dan visi
daerah.
A. Analisis Kinerja Output
Berdasarkan data-data yang ada kinerja keluaran (output performance)
hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang baik, yaitu capaian kinerjanya
100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK mampu merealisasikan indikator
kinerja dengan baik
1. Akuntabilitas Belanja

Dalam pelaksanaan Belanja Daerah prinsip efisiensi, efektivitas, equity dan
ekonomis tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah dengan
ketersediaan dana yang terbatas dengan memperhatikan tolok ukur dan target
kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Komposisi
belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja
Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja
Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada RPJMD 2018-2023 yang
diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan
publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah daerah
dalam penggunaannya belanja daerah tetap mengedepankan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah. Belanja daerah diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang
ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program
strategis daerah. Arah pengelolaan belanja daerah pada tahun 2019
dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi APBD sebagai salah satu alat
ukur pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan mengoptimalkan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan
anggaran.
2.2.

Analisis Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsinya serta melaksanakan pelayanan dengan Indikator
Kinerja Pelayanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009.
2.3.

Isu – isu Strategis yang Berpengaruh
Isu strategis merupakan kondisi eksternal maupun internal yang

berpengaruh terhadap kelangsungan

kinerja SKPD, Isu yang diangkat

merupakan isu yang bersifat lingkup global, diharapkan dari isu yang ada dapat
menjadi pertimbangan dalam penentuan arah prioritas pembangunan yang akan
dibuat RKPD Kota, Isu – isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Tahun Anggaran 2019 terutama hal – hal sebagai berikut :
-

Meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang

sebagai

Dinas

yang

bertanggung

jawab

untuk

mensosialisasikan kebijakan dan informasi pembangunan Pemerintah
Kota Palembang dengan berbagai media dan sarana komunikasi secara

sinergi kepada masyarakat dalam memenuhi kebetuhan akan infomasi
masyarakat melalui media elektronik, cetak, tradisional, pameran, tatap
muka, dan media luar ruang.
2.4.

Review terhadap rancangan awal RKPD
Review Evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Palembang sesuai tabel :

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyususnan Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan SKPD

(RENJA / RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 berpedoman
pada Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang Tahun 2018-2023 disamping itu Perwali No.81 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Sumber Dana Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A.

Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan yang tertuang dalam perencanaan strategis (RENSTRA)
Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Palembang yaitu :
TUJUAN :
Tujuan adalah Penjabaran Visi dan misi yang lebih spesifik dan
terukur, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah di
kemukakan diatas, maka disusun tujuan sebagai berikut:
Misi Pertama dengan tujuan :
1. Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dan peran mass
media dalam mewujudkan pelayanan publik.
Misi Kedua dengan tujuan :
1. Mewujudkan SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan bidang
dan tugasnya.
Misi Ketiga dengan tujuan :
1. Peningkatan , pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan
TIK.
SASARAN
Sasaran dari Misi Pertama dari tujuan pertama :
1. Tersebar dan meratanya informasi pembangunan.
2. Meningkatnya pelayanan publik melalui pemberdayaan telematika
pos dan telekomunikasi.
Sasaran dari Misi Kedua dari tujuan Kedua :
1. Tersedianya kebutuhan komunikasi yang handal.
Sasaran dari Misi Ketiga dari tujuan Ketiga :
1. Meningkatnya pola kinerja aparatur yang berkualitas dan kuantitas

B.

Program Utama
Program prioritas Pembangunan Kota Palembang yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 (RPJMD) yang
terdiri dari :
1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media masa.
6. Program fasilitags peningkatan SDM bidang Kominfo.
7. Program kerja sama informasi dan media masa

BAB IV
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD

No

Indikator Kinerja

1

Tingkat Ketersediaan sarana dan komunikasi yang handal

2

Tingkat penelitian pemanfaatan hasil bidang kominfo

3

Tingkat kerjasama penyebarluasan informasi

4

Rasio wartel / warnet terhadap penduduk

5

Jumlah jaringan telekomunikasi

6

Jumlah surat kabar nasional / local

7

Jumlah penyiaran radio / TV local

8

Persentase SDM komunikasi yang kompeten

9

Website milik pemerintah

10

Pameran expo

KESIMPULAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komuniaksi dan Informatika Tahun
2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2018-2023 dalam
menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palembang serta target dan sasaran
pembangunan yang di operasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota
Palembang Tahun 2019.
Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai bahan dalam
penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber
dari anggaran APBD tahun anggaran 2019.
Dengan adanya Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran dari Visi dan Misi Instansi di harapkan akan lebih terkoordinasi,
terinterigasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup
Pemerintah Kota Palembang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
nya masing - masing.

