
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Dasar data Center dan E-Goverment  

 

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional layanan infrastruktur dasar data center dan e-government 

meliputi penyiapan perumusan, penyiapan pelaksanaan  kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi dan tata kelola e-

goverment berdasarkan Peraturan Perundang-undangn yang berlaku. 

 

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center dan e-government 

  b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center dan e-government 

  c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center dan e-

goverment 

  d. Pelaksanaan administrasi di bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-goverment 

  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

Sasaran Indikator kinerja Formulasi perhitungan  / Penjelasan Sumber data 

Meningkatnya penerapan 
e-government dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan 
pelayanan publik 

Persentase perangkat 
daerah yang telah 
menerapkan e-
Government 

Jumlah perangkat daerah yang telah 
menerapkan e-government 

 
 
 
x 100 

Laporan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

Jumlah perangkat daerah di Kabupaten 
Banggai 

  Definisi operasional : 
1.  e-Government adalah penggunaan teknologi informasi 

dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk 
memberikan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis, 
serta hal-hal lain yang berkenaan dengan 
pemerintahan. Dengan kata lain, e-government adalah 
sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) 

 
2.  Perangkat daerah yang telah menerapkan e-government 

adalah perangkat daerah yang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi 
pelayanan dan penyampaian informasi melalui aplikasi 
informatika, e-mail, video conference, dll 

 
 

 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Bidang Layanan Infrastrur Dasar 

Data Center dan E-Goverment 

 

 

 

JONI SAADA, SE 
NIP. 19610906 198603 1 015 

  



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

 

2. Tugas  : a. merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan program operasional 
bidang 

  b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan 
dan rencana kerja 

  c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan tugas 
dan fungsi 

  d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan teknologi sesuai hasil 
analisis data dan ketentuan yang berlaku 

e. melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan layanan infrastruktur data center dan disaster 
recovery center Pemerintah Kabupaten dan layanan trafik jaringan internet dan intranet serta 
layanan inovasi TIK dalam implementasi e-government dan government cloud computing 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

f. melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan layanan akses internet dan intranet pemerintah 
dan publik, penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah dan smart city, 
penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan pemerintah kabupaten serta 
internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif sesuai ketentuan yang berlaku 

g. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi dan layanan keamanan 
informasi pada System Electronic Pemerintah Kabupaten sesuai standar dan ketentuan yang 
berlaku; 

h. melaksanakan penyiapan pemberian dan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan 
(IMB) menara tower telekomunikasi dan rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran 
kabel FO (Fiber Optik) dalam kabupaten, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung 
internet, warung seluler atau sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan 
teknologi sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai pencapaian 
target / kinerja; dan 

 l.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 
 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Formulasi perhitungan / 

Penjelasan 
Sumber data 

Terlaksananya 
pengembangan 
infrastruktur dasar dan 
sarana TIK 

Jumlah infrastruktur 
dasar dan sarana TIK 
yang terbangun/ 
terpasang 

Banyaknya sarana dan 
prasarana TIK yang diadakan / 
dikembangkan / dikelola 
 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

 

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

 

 

 

 

I NYOMAN BAMBANG IRAWAN, S.Kom 
NIP. 19790204 200604 1 009 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan  : Pengelola Teknologi Informasi 

 

2. Tugas :   a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaaan peningkatan pengawasan 

teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan 

dengan baik. 

b. Memantau target peningkatan pengawasan teknologi informasi, agar terdapat kesesuaian 

dengan rencana awal. 

c.  Mengendalikan pelaksanaan pendataan pengawasan teknologi informasi, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisr penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi dokumentasi dengan pimpinan dan instasni terkait 

dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal. 

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/formulasi 

perhitungan 
Sumber data 

Tersusunnya laporan hasil 
pengembangan 
infrastruktur dasar dan 
sarana TIK 

Jumlah dokumen laporan 
hasil kegiatan yang tersusun 

Dokumen laporan hasil 
kegiatan yang tersusun 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

 

 

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Pengelola Teknologi Informasi 

 

 

 

 

ARIF NASRI 

NIP. 19830803 201001 1 006 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan  : Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi 

 

2. Tugas : a. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi berdasarkan program operasional bidang 

  b. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja 

  c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi 

  d. melaksanakan penyiapan bahan layanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi, database 

pemerintah, pelayanan publik yang terintegrasi, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, pengelolaan 

layanan data warehouse, pengelolaan domain dan sub domain, email server Pemerintah 

Kabupaten dan menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain sesuai ketentuan yang 

berlaku 

  e. melaksanakan pengadaan dan mengelola perangkat aplikasi Server Website, Framework Aplikasi, 

Software, Licency Software, Utility Software sesuai ketentuan yang berlaku. 

  f. melaksanakan penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

  g. melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan layanan recovery data dan informasi, layanan 

interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan pusat Application Programm 

Interface (API) daerah, layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di 

lingkungan pemerintah dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), layanan interaktif TIK 

pemerintah dan masyarakat, layanan sistem informasi smart city dan layanan implementasi e-

Government dan Smart City sesuai ketentuan yang berlaku 

  h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  pengembangan 

aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku 

  i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

  j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi sesuai pencapaian target/ 

kinerja 

  k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/formulasi 

perhitungan 
Sumber data 

Terlaksananya 
pengembangan dan 
pengelolaan Aplikasi 
Informatika 

Jumlah aplikasi yang 
dikembangkan / dikelola 

Aplikasi yang 
dikembangkan dan 
dikelola 

Laporan Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi 

 

 

 

SRI ARIANTI MILANG S.Sos 
NIP. 19731108 200212 2 002 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan  : Pengelola Aplikasi 

2. Tugas : a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan peningkatan aplikasi sesuai 

ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik 

  b. Memantau target peningkatan perencanaan pengelola aplikasi, agar terdapat kesesuaian 

dengan rencana awal 

  c. Mengendalikan pelaksanaan pendataan perencanaan pengelola aplikasi, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk minimalisir penyimpangan dalam pelaksanaannya 

  d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan pengelola aplikasi dengan pimpinan dan 

instansi terkait dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan 

optimal 

  e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan penyusunan laporan 

  f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/formulasi 

perhitungan 
Sumber data 

Terfasilitasinya 
pengelolaan dan 
pengembangan aplikasi 

Jumlah aplikasi yang 
difasilitasi dalam 
pengembangan dan 
pengelolaannya 

Fasilitasi pengelolaan dan 
pengembangan aplikasi 

Laporan hasil 
pelaksanaan 
kegiatan 

 

 

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

Pengelola Aplikasi 

 

 

 

 

EKO PRIYADI, ST 

NIP. 19840826 201503 1 001 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan   : Kepala Seksi Tata E-Government 

2. Tugas : a. Merencanakan kegiatan Seksi Tata E-Government berdasarkan program operasional bidang, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

   b. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Tata E-Government sesuai dengan ketentuan 
dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar 

   c.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Tata E-Government berdasarkan tugas 
dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas 

   d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tata E-Government sesuai hasil analisis 
data dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman dan juknis. 

   e. Melaksanakan pelayanan bahan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi E-Government 
kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan petunjuk teknis untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan. 

   f. Melaksanakan pengelolaan mengembangkan layanan dan koordinasi kerjasama lintas Perangkat 
Daerah, lintas pemerintah daerah, dan lintas pusat non pemerintah sesuai ketentuan yang 
berlaku berdasarkan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

   g. Melaksanakan penyiapan layanan pengembangan business Process Re-engineering pelayanan 
di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), layanan sistem 
informasi smart city dan layanan interaktif TIK pemerintah dan masyarakat serta pengelolaan 
layanan integrase TIK dan e-government pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku 
berdasarkan rencana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

   h. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan pengelolaan domain, portal dan 
website, peningkatan kapasitas aparatur dan pengelolaan infrastruktur sertifikasi teknis TIK, 
peningkatan kapasitas SDM bidang keamanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam 
pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik serta peningkatan 
kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smartcity dan memberdayakan 
pemanfaatan layanan smartcity di kabupaten sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku 
sesuai dengan pedoman peraturan undang-undangan, agar dapat berjalan dengan baik dan 
lancar 

   i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata E-
Government sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja 

   j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Tata E-Government sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik sesuai target kinerja yang ditetapkan 

   k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata E-Government sesuai pencapaian/target kinerja 
sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan 

   l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya 
 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Perhitungan 
Sumber data 

Terlaksananya tata kelola e-
government 

Jumlah situs web pemda 
yang dikembangkan dan 
dikelola 

Pengelolaan situs web/ 
website pemerintah daerah 
(banggaikab.go.id) 

Laporan hasil 
kegiatan 

 Jumlah pegawai yang 
mengikuti pelatihan di 
bidang TIK 

Banyaknya pegawai yang 
mengikuti pelatihan di bidang 
TIK 

Laporan hasil 
kegiatan 

        

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

 

Kepala Seksi Tata e-Government 

 

 

 

SUTRISNO DJALUMANG.S.Sos 
NIP. 19800616 200012 003 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan  : Pelaksana Pengelola Data 

2. Tugas :  a. Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaaan peningkatan pengawasan 

teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan 

dengan baik. 

b. Memantau target peningkatan pengawasan teknologi informasi, agar terdapat kesesuaian 

dengan rencana awal. 

c.  Mengendalikan pelaksanaan pendataan pengawasan teknologi informasi, sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisr penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. 

d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi dokumentasi dengan pimpinan dan instansi terkait 

dalam pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan optimal. 

e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

 f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 
sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Sasaran Indikator kinerja 
Penjelasan/formulasi 

perhitungan 
Sumber data 

Tersedianya data sebagai 
bahan evaluasi penerapan 
SPBE (e-Government) di 
Kabupaten Banggai 
 

Jumlah data laporan 
evaluasi penerapan SPBE 
(e-Government) 

Hasil olah data pengawasan 
dan evaluasi penerapan e-
government di seluruh 
perangkat daerah di lingkup 
pemerintah Kabupaten 
Banggai 

Laporan Hasil 
Pengawasan 
dan Evaluasi 
Penerapan 
SPBE 

Adanya partisipasi 
mengikuti pelatihan TIK 

Jumlah sertifikat pelatihan 
TIK yang diikuti 

Pegawai yang mengikuti 
pelatihan dan dinyatakan lulus 
akan memperoleh sertifikat 
keahlian di bidang TIK 

Laporan Hasil 
Pelatihan TIK 

        

 

 

Luwuk, 6 Februari 2019 

Pengelola Data 

 

 

 

 

KRISROFFERSON BODE, SE 

NIP. 19810914 201001 1 006 


