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TUJUAN

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN DAERAH

INDIKATOR
SASARAN DAERAH

PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

SASARAN PROGRAM
DAERAH

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

TUJUAN OPD

INDIKATOR TUJUAN OPD

SASARAN OPD

INDIKATOR SASARAN OPD

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN
Jumlah tenaga teknis jaringan
komunikasi data

Terselengaranya jaringan
komunikasi data antar OPD, UPT,
desa dan kelurahan
Pengelolaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi

Kebijakan Internal SPBE

Meningkatnya indeks SPBE

Peningkatan indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)

Program pengembangan
teknologi dan sistem informasi

Meningkatnya pengembangan
teknologi dan sistem informasi

Jenis Jaringan Komunikasi data yang
dipelihara

Jumlah OPD yang terhubung
jaringan FO

Terselenggaranya monitoring dan
pengendalian menara telekomunikasi

Jumlah menara telekomunikasi
dimonitoring

Tersedianya informasi ttg
pengembangan Smart City

Jumlah Dokumen Perencanaan
Pengembangan Smart City

Tata Kelola SPBE
Layanan SPBE

Jumlah regulasi aplikasi
Pengelolaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan sistem
informasi

Mewujudkan
pemerintahan yang
semakin handal untuk
peningkatan
pelayanan publik

Terwujudnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
transparan, akuntabel dan
partisipatif

Indeks Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya
penyelenggaraan reformasi
birokrasi

Indeks Sistem
Pemerintahan
berbasis Elektronik
(SPBE)

Program manajemen
pemerintahan yang modern

Meningkatnya penerapan
SPBE

Kebijakan Internal SPBE

Meningkatkan indeks SPBE

Indeks SPBE

Peningkatan sistem
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika

Nilai evaluasi SAKIP OPD

Program pelayanan administrasi
umum

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran

Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan

Peningkatan kapasitas sumber
daya dan sarana prasarana
aparatur

Pengkajian, pengelolaan
informasi dan dokumentasi

Meningkatkan kapasitas
pelayanan teknologi informasi
dan komunikasi publik

Indeks Keterbukaan Informasi
Publik

Meningkatnya kapasitas
pelayanan teknologi informasi
dan komunikasi publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Program pengelolaan
komunikasi dan informasi publik

Meningkatnya pengelolaan
komunikasi dan informasi publik

Cakupan informasi yang
dipublikasikan melalui berbagai
media

Penguatan SDM, sarana
prasarana dan penyebarluasan
informasi publik

Meningkatkan kualitas data
statistik sektoral yang
terintegrasi di Kabupaten
Kudus

Meningkatkan keamanan
informasi dan pemanfaatan
persandian daerah

Cakupan pelayanan data statistik
sektoral

Persentase fasilitasi persandian

Meningkatnya kualitas data
statistik sektoral yang
terintegrasi di Kabupaten Kudus

Meningkatnya keamanan
informasi dan pemanfaatan
persandian daerah

Cakupan pelayanan data statistik
sektoral

Persentase fasilitasi persandian

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah

Program pengelolaan
persandian

Meningkatnya pengembangan
data/informasi/statistik daerah

Meningkatnya pengelolaan
persandian

Cakupan pelayanan data statistik
sektoral

Persentase Perangkat Daerah yang
mengimplementasikan pengamanan
informasi dan persandian

Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik sektoral

Pengelolaan persandian

Terwujudnya penyusunan regulasi
dan integrasi aplikasi
Jumlah aplikasi yang terintegrasi
Tersedianya SDM aparatur yang
telah mengikuti pelatihan TI

Jumlah SDM yang mengikuti
pelatihan IT

Tersedianya dokumen perencanaan
OPD

Jumlah dokumen perencanaan OPD
(Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD,
KUA PPAS Perubahan tingkat OPD,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Perjanjian Kinerja
Perubahan, Rencana Aksi OPD)

Tersedianya dokumen evaluasi
capaian kinerja OPD

Jumlah dokumen evaluasi capaian
kinerja OPD (Evaluasi Renja
Triwulan)

Tersedianya dokumen pelaporan
kegiatan/kinerja OPD

Jumlah dokumen pelaporan
kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA,
LPPD, LKjIP)

Tersedianya dokumen anggaran
(RKA, DPA, DPPA) yang tersusun
sesuai standar

Jumlah dokumen anggaran (RKA,
DPA, DPPA) yang tersusun sesuai
standar

Tersedianya dokumen administrasi
keuangan (Pertanggungjawaban
Keuangan Bulanan OPD) yang
tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen administrasi
keuangan (Pertanggungjawaban
Keuangan Bulanan OPD) yang
tersusun sesuai standar

Tersedianya dokumen pelaporan
keuangan (Laporan Progres Fisik dan
Keuangan Bulanan; Laporan
Prognosis ; Laporan Keuangan OPD)
yang tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen pelaporan
keuangan (Laporan Progres Fisik dan
Keuangan Bulanan; Laporan
Prognosis ; Laporan Keuangan OPD)
yang tersusun sesuai standar

Tersedianya laporan BMD /sarpras
aparatur yang tersusun sesuai
standar

Jumlah Laporan BMD /sarpras
aparatur yang tersusun sesuai
standar

Tersedianya laporan bulanan
peremajaan pegawai, DUK, Daftar
Nominatif, ABK, SKP, SKM, Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai yang
tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen pengelolaan SDM
(Laporan rutin peremajaan pegawai
bulanan, DUK, Daftar Nominatif,
ABK, SKP, Standar Kompetensi
Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai yang tersusun sesusai
standar

Tersedianya dokumen evaluasi dan
pengendalian OPD (Survey Kepuasan
Masyarakat, Rencana Tindaklanjut
Pengendalian, Zona Integritas) yang
tersusun sesuai standar

Jumlah dokumen evaluasi dan
pengendalian OPD (Survey Kepuasan
Masyarakat, Rencana Tindaklanjut
Pengendalian, Zona Integritas) yang
tersusun sesuai standar

Tersedianya sarpras aparatur

Jumlah sarpras aparatur yang
terpelihara

Tersedianya pengadaan sarpras
aparatur penunjang kelancaran
administrasi kantor

Jumlah pengadaan sarpras aparatur
penunjang kelancaran administrasi
kantor

ASN yang berkompetensi

Jumlah aparatur yang meningkat
kompetensi

Tersedianya barang habis pakai
penunjang kelancaran administrasi
perkantoran

Jumlah barang habis pakai
penunjang kelancaran administrasi
perkantoran

Tersedianya biaya pengembangan
kompetensi SDM

Jumlah aparatur yang mengikuti
bimtek

Tersedianya informasi publik di
masing-masing OPD sesuai dengan
UU Nomor 14 tahun 2008

Jumlah PPID Pembantu yang
mengikuti Bintek PPID

Tersosialisainya kebijakan Pemkab
Kudus kepada masyarakat mellaui
media internal (majalah Pemkab)

Jumlah penerbitan media cetak

Terpenuhinya permohonan informasi
publik

Jumlah permohonan informasi yang
dilayani

Terdokumentasi kegiatan Bupati
Kudus dalam bentuk foto dan video

Jumlah Liputan Kegiatan Kepala
Daerah

Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan SDM di Bidang
Komunikasi

Jumlah Tenaga pelaksana kegiatan
(tenaga kontrak)

Terwujudnya komunikasi dan
sinergitas Bupati, Wakil Bupati dan
Sekda bersama insan media

Jumlah Kegiatan Kepala daerah dan
kepala OPD dengan insan media

Tersedianya hasil media analisis
untuk kepentingan pengambilan
keputusan pimpinan dan
terselenggaranya pengelolaan RSK
sesuai dengan P3SPS

Jumlah Lembaga Penyiaran yang
dioperasikan

Terwujudnya lomba untuk
masyarakat, pelajar dan pelaku seni
tradisional

Jumlah Kompetisi yang di
selenggarakan

Terwujudnya publikasi melalui media
cetak (brosur, leaftlet, pamflet),
majalah, media elektronik TV dan
radio, media online dan media sosial
untuk seluruh lapisan masyarakat

Jumlah Penayangan Publikasi Media
cetak, media elektronik, publikasi
media sosial, publikasi media online,
media luar ruang, media tradisional,
media interpersonal dan publikasi
pemberian ucapan selamat kepada
stakeholder

Tersedianya website dan aplikasi
untuk mempermudah layanan
pemerintah kepada masyarakat

Jumlah pemeliharaan website dan
aplikasi

Tersedianya Sarana dan prasarana
pendukung peralatan studio, sarana
dan prasarana pendukung
dokumentasi dan publikasi untuk
kelancaran tugas dan fungsi

Jumlah Sarana dan prasarana
pendukung peralatan studio, sarana
dan prasarana pendukung
dokumentasi dan publikasi

Tersedianya data statistik sektoral

Jumlah Publikasi Data statistik

Tersedianya informasi ttg SDM yang
sdh mengikuti sosialisai keamanan
informasi

Jumlah aparatur yang mengetahui
keamanan informasi

Tersedianya informasi ttg kelemahan
keamanan dan sertifikat elektronik
sistem/aplikasi

Jumlah Assesment keamanan
informasi

Jumlah aplikasi yang menggunakan
sertifikat elektronik
Terwujudnya ruang server yang
memenuhi standar keamanan
informasi

Jumlah ruang server yang
terpelihara sesuai standar keamanan
informasi

