BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan
berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan
isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.
Perumusan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai
berikut :
Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Faktor Eksternal Peluang :
Tantangan :
1. Dukungan
1. TIK menjadi tulang
Database dari PD
punggung proses
lain
bisnis organisasi
2. Tawaran pelatihan 2. Tuntutan
dari lembaga lain
transparansi dan
3. Peraturan
akuntabilitas
Faktor Internal
perundangpemerintahan
undangan yang
3. Masyarakat semakin
mengatur secara
kritis dan cerdas
khusus urusan
kominfo, statistic
dan persandian
Kekuatan:
Alternatif Strategi :
1. Komitmen
1. Memantau
pimpinan
penggunaan
2. Aplikasi / SIM
database yang ada
di berbagai
2. Mengoptimalkan
sektor
aplikasi yang ada
3. Struktur
dan mendorong
organisasi
integrasi sistem
yang jelas
3. Memaksimalkan
4. Tersedianya
pengembangan
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Alternatif Strategi :
1. Menngoptimalkan
penggunaan TIK
yang ada
2. Menyajikan data
pada satu portal
data
3. Mengoptimalkan
keberadaan website
dan media cetak /

berbagai
aplikasi
berbasis desk
dan web

Kelemahan :
1. Kurangnya
infrastruktur
TIK
2. Aplikasi yang
ada belum
terintegrasi
dengan baik
3. Kurangnya
SDM ASN
teknis TIK
dan statistic
4. Belum adanya
Renstra /
roadmap TIK

aplikasi open
source

Alternatif Strategi :
1. Menyusun skala
prioritas
pembangunan
infrastruktur
2. Memetakan
prioritas integrasi
sistem
3. Mendorong ASN
untuk mengikuti
pelatihan teknis
4. Menyusun rencana
pengelolaan TIK
secara mandiri
dengan melibatkan
perangkat daerah
terkait

elektronik lainnya
untuk desiminasi
informasi

Alternatif Strategi :
1. Menjalin kerjasama
dengan pihak lain
yang sah.
2. Memetakan
kebutuhan
infrastruktur dan
membuat prediksi
dalam kurun waktu
5 tahun kedepan
3. Mengedukasi
masyarakat untuk
menggunakan
internet secara sehat

Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya akan diuraikan dalam tabel
5.2 berikut :
Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi
TUJUAN
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang mudah, cepat
dan transparan

SASARAN
1.

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
komunikasi dan
informatika
melalui
penyelenggaraan
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STRATEGI
1. Meningkatkan
sarana dan
prasarana
(infrastruktur
jaringan, bandwith,
data centre, NOC
dan DRC)

TUJUAN

SASARAN

berbasis teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK)
2.

3.

4.

5.

6.

STRATEGI

Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SPBE)
Meningkatnya
keamanan
informasi
Meningkatnya
keterbukaan
informasi publik
Meningkatnya
pemanfaatan data
dan informasi
statistik sektoral
Meningkatnya
standarisasi LPSE
Meningkatknya
Manajemen
Administrasi
Pelayanan Umum,
Keuangan,
Kepegawaian dan
Perencanaan

2. Mengatur
kebutuhan banwiith
sesuai kebutuhan
perangkat daerah
3. Penyediaan
jaringanan intra
pemerintah
4. Pemetaan SIM yang
ada, SIM yang
dibutuhkan dan SIM
yang wajib ada.
5. Menyiapkan sumber
daya manusia yang
handal
6. Meningkatkan citra
positif penggunaan
internet
7. Mewujudkan satu
data sebagai
rujukan / pedoman
8. Memperluas
diseminasi
informasi ke
masyarakat

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan
pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan
dan

penekanan

yang

berbeda

setiap

tahunnya

namun

tetap

berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra,
sebagaimana berikut :
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Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Penguatan

Peningkatan

kebijakan

pengembangan kualitas

dalam rangka dan

, Peningkatan
layanan SPBE

meningkatkan pembangunan
SPBE

tata kelola TIK

Tahun 2023

Tahun
2024

Peningkatan

Peningkatan

pengelolaan

kualitas

statistik

layanan

sektoral

informasi
publik
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