TABELKESELARASAN KINERJA OUTPUT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSADNIAN KOTA BEKASI TA 2018

No
1

SASARAN SRATEGIS
Meningkatnya
Pengembangan dan
pemanfaatan TIK

SASARAN
STRATEGIS
BERORIENTASI
HASIL
YA

NO
a.

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
Prosentase Layanan
Publik Berbasis
eGovt Yang
Terintegrasi

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
BERKUALITAS
YA

IKU/
BUKAN URAIAN
IKU
PROGRAM
IKU

Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

PROGRAM
SASARAN
PROGRAN
Meningkatnya
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
Prosentase
Pencapaian Road
Map E-Goverment

PROGRAM
TERKAIT
DENGAN
SASARAN
YA

KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
Pengelolaan Aplikasi
Pengaduan Online Kota
Bekasi

SASARAN KEGIATAN
terkelolanya pengaduan melalui
aplikasi online

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
terpeliharanya 1 aplikasi pot sorot, 300
penganduan, 50 orang bimtek, 1 server
pengaduan online

Pemeliharaan dan
optimalisasi penggunaan POC dalm 1 lokasi POC
Pengelolaan Patriot Operation kebijakan
Center
Pengelolaan Aplikasi
terlayaninya kebutuhan masyarakat
Perizinan SI-PATEN website secara cepat, tepat, efektif dan
kecamatan dan kelurahan
efisien dalam memberikan
pelayanan dasar kepada
masyarakat, tersedianya media
informasi bagi masyarakat melalui
website

TIDAK
TERKAIT

200.000.000

-

200.000.000

-

315.000.000

-

Pengelolaan Jaringan TIK
Pemkot Bekasi

kelancaran komunikasi data digital terpeliharanya jaringan tik 825 titik,
dan informasi di lingkungan
tersedianya jaringan vpn mall pelayanan
pemerintah kota bekasi
publik 2 mb (10 bln), terpeliharanya tower
jaringan tik 1 paket,terpeliharanya kabel
fiber optik 1 oaket, terdokumnentasinya hasil
audit performance jaringan tik 1 paket,
tersedianya perangkat jaringan radio wireless
1 paket, tersedianya perangkata jaringan tik
1 paket, terpeliharanya infrsastruktur
jaringan tik 1 paket

630.000.000

-

Pengelolaan Data Center
Pemerintah Kota Bekasi

terpeliharanyainfrastruktur data pemeliharaan fasilitas pendukung data
center
center (1 data center) 12 bln, 1
grounding 12 bln, penempatan DRC
(12 bulan)

400.000.000

-

1.500.000.000

-

250.000.000

-

Implementasi
terimplementasikannya konsep implementasi aplikasi ews banjir dan
Pengembangan Kawasan smart city di kawasan smart city aplikasi epidemi DBD (2 aplikasi),
Smart City
CCTV (7 titik), 1 paket sensor banjir

725.000.000

-

Pengelolaan LPSE

meningkatnya layanan
pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik

1301 paket pengadaan yang terlayani,
terlaksananya pemeliharaan generator
listrik (1 kali),tersedianya perangkat
penunjang LPSE 13 unit

1.000.000.000

-

Pengendalian EGovernment Pemerintah
Kota Bekasi

tercapaianya optimalisasi egovernment kota bekasi

terselengaranya monev e government
(1 dokumen , event waliota award (1
event)

400.000.000

-

Pengelolaan Hotspot Area di tersedianya kebutuhan internet di
Lingkungan Pemerintah Kota lingkungan pemerinntah kota
Bekasi dan Ruang Publik
bekasi dan ruang publik

Pengelolaan Website
Pemerintah Kota Bekasi

1

pemeliharaan 12 kecmatan e paten,
pemeliharaan 12 kecamatan website,
terbangunya 56 website kelurahan, 1
unit server e-paten

ANGGARAN

tersedianya hot spot area di lingkungamn
poemkot bekasi (333 titik AP), tersedianya
aplikasi monitoring hotspot (1
apluikssi),ersedimnya perangkat monitoring
hotspot (7 unit)

tersebarnya informasi kegiatan pengelolaan website bekasikota.go.id
pemerintah kota bekasi melalui (1 website), jumlah pengunjung website
media online
295.000 orang

No

SASARAN SRATEGIS

SASARAN
STRATEGIS
BERORIENTASI
HASIL

NO

b.

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

Prosentase Jumlah
Opini Positif
Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
BERKUALITAS

YA

PROGRAM

IKU/
BUKAN
IKU

IKU

Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

Meningkatnya
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

PROGRAM
TERKAIT
DENGAN
SASARAN

IKM mengenai
pelayanan prima
kehumasan SKPD
Pemkot Bekasi

YA

Pengembangan
Integrated Waste
Management Information
System (sistem informasi
pengelolaan sampah
terintegrasi) Kota Bekasi

terimplementasikan IWMIS yang
ditunjang sensor iot (1 aplikasi), CCTV

250.000.000
ANGGARAN

TIDAKTERKAIT

Pembangunan Jaringan
Fiber Optik

kelancaran komunikasi data
digital dan informasi di
lingkungan pemerintah kota
bekasi

terbangunya infrasturktur jaringan fiber
optik (76 km)

13.660.000.000

-

Tatat Kelola Keamanan
Infomasi

terkelolanya standarisasi
sistem manajemen keamanan
informasi

( 1 dokumen audit), 1 software, (1
dokument assesment), 1 event
sosialisasi awareness, 1 event seminar
keamanan informasi dan internet sehat

200.000.000

-

Pengadaan Alat
Pendukung Utama
Persandian

Terselenggaranya persandian
kota bekasi

tersedianya jammer (1 unit),
terpeliharanya laptop APU (1 paket),
terpeliharanya faximili (4 unit),
terpeliharanya scanner (1 unit),
terpeliharanya komputer (1
unit),terpeliharanya printer (1 unit)

50.000.000

-

Pelatihan Pengelolaan
dan Perlindungan
Informasi berklasifikasi
milik pemerintah

Tercapainya pengamanan
informasi berklasifikasi milik
pemerintah daerah

terlatihnya sdm tentang infomrmasi
berklasifikasi milik pemerintah daerah
(120 orang), terlatihnya sdm tentang
infomrmasi sertifikasi elektronik (120
orang)

200.000.000

Manajemen Integrasi data kelancaran komunikasi data
digital dan informasi di
lingkungan pemerintah kota
bekasi
Pemeliharaan Website
terpeliharanya website dan sim
dan sim sekota bekasi
se kota bekasi

melaksanakan integrated data dengan
cakupan 24 database

350.000.000

terpeliharanaya website opd (47
website), terpeliharanya sim opd (10
apliaksi), tersedianya server web dan
sim opd (1 server)

350.000.000

Pelatihan Design media
pembelajaran berbasi
multimedia untuk guru tik
smp
Pelatihan pembuatan
aplikasi program sistem
informasi dan admin bagi
huru smp
pengelolaan informasi
berbasis IT dan dinas
kesehatan

Peningkatan kompetensi guru
tik smp

terseedianya guru tik smp yang mampu
mendesign media pembelajaran
berbasis multimedia (20 orang)

200.000.000

Peningkatan kompetensi guru
tik smp

terseedianya guru tik smp yang mampu
membuat aplikasi program sistem
informasi dan administrasi (20 orang)

200.000.000

Terkelolanya informasi
berbasis it di dinas kesehatan

tersedianya aplikasi dinas kesehatan (1
aplikasi), tersedianya server untuk
dinas kesehatan 1 unit

150.000.000

Penerbitan Majalah
Bekasi Kotaku

tersedianya media
penyebarluasan informasi

3 edisi majalah (2.400 eksemplar)

190.000.000

-

Penguatan Operator
Transmisi Sandi (OTS)

terselengaranya jaring
komunikasi sandi antar skpd

70 orang

150.000.000

-

Pengelolaan Media
meningkatkan pengelolaan dan 1 Tahun pengelolaan Media Center, (12
Center Kota Bekasi Tahun pemanfaatan media center
bln),120 buku kliping berita, 6 komputer
2018

200.000.000

-

Bimbingan Teknis Literasi meningkatnya SDM yang
Media/literasi media
handal dan profesional
masyarakat

300.000.000

-

150.000.000

-

Penguatan Fungsi PPID

2

KEGIATAN
mengurangi timbunan sampah
dan mengoptimalkan retribusi
sampah di kawasan smrat city

120 orang

penguatan pelayanan informasi rakor ppid 60 orang
publik

No

SASARAN SRATEGIS

SASARAN
STRATEGIS
BERORIENTASI
HASIL

NO

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
BERKUALITAS

PROGRAM

IKU/
BUKAN
IKU

Program
pengembangan
data dan
informasi

PROGRAM
TERKAIT
DENGAN
SASARAN

Meningkatnya
Prosentase jumlah
pengembangan
data primer dan
data dan informasi sekunder yang
tervalidasi dan
terbarui

YA

Pengolaan Informasi
Pemerintah Kota Bekasi

Pengelolaan sistem open
data kota bekasi

KEGIATAN
terinformasikannya kegiatan
pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan kepada
masyarakat kota bekasi

1.000.000.000
ANGGARAN

Tercapaianya pengelolaan data terlatihnya operator pengelolaan sistem
yang transparasi dan akuntabel open data kota bekasi (70 orang)

150.000.000

-

23.370.000.000

-

Total Anggaran

Bekasi,

2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA BEKASI

Dr. dr. Hj. Titi Masrifahati, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 199103 2 005

3

TIDAKTERKAIT

111 ilm, 45x talkshow, 8x live event, 30
buah spanduk, 31 baliho, 150 buah
banner, 1 kali saik,1x pertunjukan
rakyat, 200 orang KIM

