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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi  2017 -  2022 melalui tujuan 

dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu 

penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan 

yang disertai indikator kinerja . 

  Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan 

tersebut, maka Diskominfo menetapkan rencana program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam tahun 2017 – 2022, yaitu sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 dengan  kegiatan : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat; 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

c. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor. 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ 

operasional; 

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

f. Penyedian alat tulis kantor 

g. Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan 

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

k. Penyediaan barang logistik kantor  

l. Penyediaan makanan dan minuman; 

m. Rapat – Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

n. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis 

/keamanan; 

o. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa; 

p. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan 

barang. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,  

dengan kegiatan : 

a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 

b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor  
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c. Pengadaan mebeleur  

d. Pengadaan komputer dan kelengkapannya 

e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,  

dengan kegiatan :  

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan  

Dengan kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja   

    SKPD. 

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

e. Penyusunan Rencana kerja Anggaran dan dokumen Pelaksanaan  

    anggaran ( DPA SKPD ) 

f. Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD 

g. Penyusunan laporan Inventarisasi Aset SKPD 

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa, 

dengan kegiatan : 

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi; 

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya Komunikasi dan 

Informasi. 

c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 

d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan 

Informasi 

e. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

f. Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi bidang sandi dan 

telekomunikasi. 

g. Monitoring dan evaluasi sumberdaya komunikasi bidang persandian  
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6. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan 

Informasi 

Dengan Kegiatan : 

a.  Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Informasi.  

7. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media  

dengan  kegiatan : 

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; 

b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah . 

8.  Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 

Dengan kegiatan: 

a. Pengolahan apdating dan analisis data dan statistik daerah 

9. Program pengelolaan persandian  

Dengan kegiatan: 

a. Penyusunan kebijakan  dan pembinaan dibidang persandian  

b. Pengkajian sistem manajemen keamanan informasi  

c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya keamanan informasi 

d. Pemeliharaan peralatan teknis persandian 

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, 

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan 

indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama 5 tahun yang akan 

datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan 

misi jangka menengah Kabupaten Pati. Penjabaran rencana program, 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif 

untuk Diskominfo Kabupaten Pati selama tahun 2017 – 2022 dapat dilihat 

pada Tabel T-C.27 
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