
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik 
 

2. Tugas : Memimpin dan melaksanakan operasional Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik 

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

pelaksanaan administrasi tugas pengelolaan informasi publik, pemberdayaan dan penyediaan 

informasi publik serta regulasi dan kebijakan terpadu berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik   

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan hubungan media dan sumber daya komunikasi publik 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan media dan sumber daya komunikasi publik 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang hubungan media dan sumber daya komunikasi publik  

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

 

Sasaran 
Kinerja 

Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Meningkatnya 

keterbukaan 

informasi publik 

Cakupan 

penerima manfaat 

layanan informasi 

pemerintah 

daerah 

Penjelasan : Data 

Penyebarluasan 

Informasi di 

Bidang Hubungan 

Media dan 

Sumber Daya 

Komunikasi Publik 

Cakupan penerima manfaat layanan informasi 

pemerintah daerah adalah persentase informasi 

pemerintah daerah terpublikasi yang mendapat respon 

masyarakat. 

Cakupan dapat membantu mengidentifikasi 

sejauhmana informasi dapat menjangkau masyarakat. 

Cakupan layanan yang tinggi mendekati 100% 

menunjukkan bahwa Dinas Kominfo mampu 

menyediakan dan mempublikasikan informasi untuk 

sebagian besar masyarakat yang membutuhkan 

informasi. 

Cakupan yang lebih rendah dengan kisaran nilai di 

bawah 50% adalah tanda bahwa Dinas Kominfo belum 

dapat memberikan layanan informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai 

dengan ekspektasi masyarakat. 

Formulasi :  

Jumlah informasi yang dipublikasikan 
dan mendapat respon 

X 100 

  Total informasi yang dipublikasikan   

        

 

Kepala Bidang Hubungan Media dan 

Sumber Daya Komunikasi Publik 

 
 
 
 

RONAL RIZAL PUTJE, S.IP 
NIP. 19860121 200701 1 001 

 
 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

 

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Terfasilitasinya 
penyelenggaraan 
radio dan tv kabel 

Jumlah radio/ tv kabel 

yang dikelola dan 

difasilitasi 

Penyelenggaraan informasi publik melalui 

radio pemerintah daerah 

Penerbitan rekomendasi persyaratan 

administrasi dan kelayakan data teknis/izin 

penyelenggaraan radio, stasiun pemancar 

radio dan pengelolaan radio milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten, penerbitan rekomendasi 

teknis terhadap izin usaha TV Kabel serta 

penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin 

pembuatan bilboard/baliho, spanduk dan 

poster iklan maupun non iklan 

Laporan 

Pelaksanaan 

kegiatan 

       

 

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik 

 

 

 

 

IRAWATY, S.Kom 
NIP. 19810617 200501 2 022 

 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi  Pengelolaan Informasi Publik 

2. Tugas : a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

 

 

 

 

g. 

 

h. 

 

i. 

 

j. 

 

 

merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan program operasional 

bidang; 

memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja; 

mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengelolaan Informasi Publik berdasarkan 

tugas dan fungsi; 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi publik sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan informasi publik sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi persyaratan administrasi dan 

kelayakan data teknis/izin penyelenggaraan radio, stasiun pemancar radio dan pengelolaan 

radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten, penerbitan rekomendasi teknis terhadap izin usaha 

TV Kabel serta penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin pembuatan bilboard/baliho, 

spanduk dan poster iklan maupun non iklan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku; 

membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik sesuai pencapaian 

target/ kinerja; dan 

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



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 
  

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Terkelolanya radio 
pemda dan rekomendasi 
teknis penyelenggaraan 
radio/ TV Kabel 

Radio pemda yang dikelola dan 

rekomendasi teknis 

penyelenggaraan radio dan TV 

Kabel yang dibuat 

Laporan Informasi yang 

disebarkan di media Radio 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

      

 

   

Pengelola Data Informasi Publik 

 

 

 

 

 

JEFRY YULIAND SUPIT, S.Kom 
NIP. 19690708 200902 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jabatan : Pengelola Data Informasi Publik 

2. Tugas : a. 

 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

 

e. 

 

f. 

 

Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan program peningkatan kompetensi 

Pengelola Media cetak sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan 

dengan baik; 

Membantu target Peningkatan Perencanaan Pengelola Media Cetak agar terdapat kesesuaian 

dengan rencana awal. 

Mengendalikan Pelaksanaan pendataan Perencanaan Pengelola Media Cetak, sesuai dengan 

Prosodur  dan ketentuan yang berlaku, untuk menimalisir penyimpangan dalam pelaksanaanya 

Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Perencanaan Pengelola Media Cetak dengan Pimpinan 

dan Instansi terkait dalam pelaksanaanya agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu dan 

optimal . 

Menyusun Laporan secara berkala sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan laporan. 

Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Terlaksananya penyediaan 

informasi penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

Jumlah informasi yang 

dipublikasi 

Informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang 

dipublikasikan melalui media 

elektronik maupun media non 

elektronik 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

        

 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan 

 Penyediaan Informasi Publik 

 

 

 

 

RUSLAN DAMAU.S.Sos 
NIP. 19710511 200902 1 001 

 
 
 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik 

2. Tugas : a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

 

f. 

 

 

g. 

 

 

h. 

 

i. 

 

j. 

 

k. 

merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik berdasarkan 

program operasional bidang; 

memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi 

Publik berdasarkan tugas dan fungsi; 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan dan penyediaan 

informasi publik sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

perguruan tinggi serta berbagai lembaga swasta/asing/masyarakat dan berbagai komunitas 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga komunikasi sosial, lembaga 

komunikasi pemerintah daerah kelompok informasi masyarakat dan semua bentuk media 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan kegiatan layanan komunikasi publik melalui media komunikasi tradisional, media 

komunikasi kelompok, media elektronik dan prasarana bergerak/siaran keliling menggunakan 

mobil unit keliling sebagai pendukung sesuai ketentuan  yang berlaku; 

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

dan penyediaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;  

membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi 

Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik 

sesuai pencapaian target/kinerja; dan 

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



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 
   

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Tersedianya data analisis 
kerjasama media 

Jumlah data analisis 
kerjasama media 

Data analisis kerjasama media Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

    

 

Analis Kerjasama Media 
 

 

 

 

 

STEVEN, SH, MH 
NIP. 19810908 201001 1 010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jabatan : Pelaksana Analis Kerjasama Media 

2. Tugas : a. 

 

b. 

 

c. 

 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

g. 

. 

 

Mengumpulkan data sektoral pemerintah daerah dan swasta sesuai dengan prosudur yang 

berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. 

Mengklafikasikan data dan Informasi kerja sama dalam pemberdayaan dan penyediaan 

Informasi publik sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. 

Mempelajari, menganalisa serta menelaah data dan informasi kerja sama dalam 

memperdayakan dan penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

dengan efektifitasnya dalam pelaksanaan tugas. 

Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data dan informasi kerja sama dalam 

pemberdayaan dan penyediaan informasi publik dalam rangka penyelesaian pekerjaan. 

Membuat laporan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan 

agar hasil telaahan dapat bermanfaat dan berhasil guna. 

Menyusun rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk 

disampaikan kepada pimpinan  

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya baik tertulis maupun lisan sebagai berikut loyalitas. 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 

   

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Tersedianya data dan alat 
publikasi informasi publik 

Jumlah data dan alat 
publikasi informasi publik 

Data dan alat publikasi informasi 
publik 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Tersusunnya laporan 
penyebarluasan informasi 
pemerintah daerah secara 
berkala 

Jumlah laporan 
penyebarluasan informasi 
pemerintah daerah secara 
berkala 

Laporan penyebarluasan 
informasi pemerintah daerah 
secara berkala 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

    

 

Pengelola Data 
 

 

 

 

 

ABDUL GAFUR USMAN 
NIP. 19831030 201504 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan informasi publik 

2. Tugas : a. 

 

b. 

 

c. 

 

 

d. 

 

 

e. 

 

f. 

 

Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi 

Publik sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik. 

Memantau target Peningkatan Pemberdayaan dan penyediaan Informasi Publik, agar terdapat 

kesesuian dengan rencana awal. 

Mengendalikan pelaksanaan pendataan pemberdayaan dan penyediaan informasi publik, 

sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir penyimpangan dalam 

pelaksanaanya. 

Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pemberdayaan dan penyediaan Informasi Publik dengan 

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

terpadu dan optimal. 

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

bahan penyusunan Laporan. 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut loyalitas. 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 

 
 

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Terlaksananya 
implementasi kebijakan 
dan pengawasan terhadap 
lembaga penyiaran dan 
KMIP daerah 

Jumlah dokumen regulasi / 

kebijakan penyiaran dan KMIP 

daerah yang difasilitasi 

Kebijakan/ regulasi/ peraturan 

daerah tentang penyiaran daerah 

yang terfasilitasi 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

kegiatan 

Jumlah lembaga penyiaran daerah 

yang dilakukan pengawasan 

Pengawasan terhadap lembaga 

penyiaran daerah meliputi 

penyelenggara radio dan tv kabel 

        

 

Kepala Seksi Penetapan Regulasi dan 

Kebijakan Terpadu 

 

 

 

AWARINA, S.Sos 
NIP. 19710511 200902 1 001 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu 

2. Tugas : a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

 

g. 

 

h. 

 

i. 

 

j. 

 

k. 

merencanakan kegiatan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu berdasarkan 

program operasional bidang; 

memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan regulasi dan kebijakan 

terpadu sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan, 

dan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan, mengelola dan mengembangkan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan 

sertifikasi teknis TIK, peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan pengelolaan, mengembangkan, pengawasan dan pengendalian TIK di 

pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku; 

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penetapan 

regulasi dan kebijakan terpadu sesuai  ketentuan yang berlaku;  

membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

membuat laporan  pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu sesuai 

pencapaian target/kinerja; dan 

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



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 
 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator kinerja 
Penjelasan/ 

formulasi perhitungan 
Sumber data 

Terfasilitasinya penyusunan 
naskah akademik terkait 
penyiaran dan KMIP daerah 

Jumlah naskah akademik terkait 

penyiaran dan KMIP daerah yang 

difasilitasi  

Naskah akademik terkait penyiaran dan 

KMIP daerah yang difasilitasi  

Laporan hasil 

kegiatan 

Terfasilitasinya rancangan 
Peraturan Daerah terkait 
penyiaran dan KMIP daerah 

Jumlah rancangan Peraturan 

Daerah terkait penyiaran dan 

KMIP daerah yang difasilitasi 

Rancangan Peraturan Daerah terkait 

penyiaran dan KMIP daerah yang 

difasilitasi 

Laporan hasil 

kegiatan 

Tersedianya laporan 
pengawasan terhadap 
lembaga penyiaran dan 
KMIP daerah 

Jumlah laporan pengawasan 

terhadap lembaga penyiaran dan 

KMIP daerah 

Laporan pengawasan terhadap lembaga 

penyiaran dan KMIP daerah 

Laporan hasil 

kegiatan 

      

   

Pengelola Pengaduan Publik 
 

 

 

 

 

ASHADI A.TUBE, S.Kom 
NIP. 19820905 201212 1 001 

 
 
 
 

1. Jabatan : Pelaksana Pengelola Pengaduan Publik 

2. Tugas : a. 

 

 

b. 

 

c. 

 

 

d. 

 

 

e. 

 

f. 

  

Menyiapkan bahan, data dan alat perlengkapan pengelolaan program peningkatan kompotensi 

pengelola pengaduan publik sesuai ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan 

berjalan dengan baik 

Memantau target peningkatan perencanaan pengelola pengaduan publik, agar terdapat 

kesuaian dengan rencana awal. 

Mengendalikan pelaksanaan pendataan perencanaan pengelola pengaduan publik, sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk meminimalisir penyimpangan dalam 

pelaksanaannya. 

Mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan pengelola pengaduan publik dengan 

pimpinan dan Instansi terkait dalam pelaksanaanya, agar kegiatan dapat terlaksana secara 

terpadu dan optimal. 

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

bahan penyusunan laporan. 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan 

sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas. 


