
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat 

dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Badan Perpustakaan, Arsip dan 

Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung. 

LAKIP BAPAPSI Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban 

kinerja SKPD dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, di mana 

didalamnya menuangkan rencana strategis, penetapan kinerja, 

akuntabilitas kinerja, serta tinjauan secara umum tentang keberhasilan 

dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan 

kinerja BAPAPSI, serta strategi pemecahan masalah sebagai bahan 

rencana yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. 

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sempurna, masih 

banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor keterbatasan 

yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa LAKIP Tahun 

2014 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan 

sesuai dengan harapan. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada kita semua amin. 

Soreang, Maret 2015 

IDAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN 
JANGAN SISTEM INFORMASI 

H. SLAMETMULYANA, S.H., S.IP, M.Si. 
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IKHTISAR EKSEKUT1F 

Tahun anggaran 2014, Badan Perpustakaan, Arsip dan 

Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung, telah 

menetapkan 16 (Enam Belas) sasaran yang akan. dicapai, sekaligus 

ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada 

akhir tahun ke lima (2015). Indikator kinerja masing-masing tujuan 

tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama BAPAPSI, didalamnya 

sudah termasuk indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Komunikasi dan Informasi. 

Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa seluruh sasaran 

yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Kriteria pencapaian 

indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 

80%. 

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
1. Meningkatnya 

pemanfaatan -> 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

- Jumlah aplikasi yang bisa 
diakses oleh seluruh 
SKPD 

1 Aplikasi 1 Aplikasi 100 1. Meningkatnya 
pemanfaatan -> 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi - Jumlah SKPD yang 

terhubung dengan 
jaringan komunikasi data 
Pemkab Bandung 

11SKPD 11SKPD 100 

2. Optimalisasi 
Community Access 
Point (CAP) 

- Jumlah lokasi pembinaan 
masyarakat oleh 
RelawanTIK 

2 Lokasi 2 Lokasi 100 

3. Terlaksananya 
diseminasi 
informasi yang 
tidak dibatasi ruang 
dan waktu 
(bordeless) melalui 
Mobile Community 
Access Point (M-
CAP) 

- Jumlah kunjungan 
layanan internet mobile 
bagi siswa dan 
masyarakat 

72 kali 
kunjungan 

72 kali 
kunjungan 

100 

4. Meningkatnya 
kualitas SDM 
(aparaturdan 
masyarakat) di 
Bidang TIK. 

- Jumlah peserta Seminar 
Internet Sehat dan 
Pelatihan Teknis Bidang 
TIK 

176 Orang 176 Orang 100 

5. Terkelola dan 
termanfaatkannya 
arsip yang autentik 
dan terpercaya, 
yang berkaitan 
dengan 
keperdataan 
pendudukdan 
keuangan 

- Jumlah arsip yang 
mengalami pemilahan 
dan penyusunan Daftar 
Pencarian Arsip di 
Disdukcasip 



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
6. Terlaksananya 

pemeliharaan dan 
perawatan arsip 

- Jumlah lokasi 
penyimpanan arsip 
yang dipelihara melalui 
fumigasi 

4 lokasi 4 lokasi 100 

7. Terlaksananya 
optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemanfaatan 
\A/ohci1*o A re in 
V V C U O l l C M l Oi\Jf 

SIMARDA (Sistem 
Informasi 
Manajemen Arsip 
Daerah), dan SOP 
Pelayanan 

- Jumlah entry data arsip 
dinamis in aktif dan 
statis 

1 Modul 1 Modul 100 7. Terlaksananya 
optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemanfaatan 
\A/ohci1*o A re in 
V V C U O l l C M l Oi\Jf 

SIMARDA (Sistem 
Informasi 
Manajemen Arsip 
Daerah), dan SOP 
Pelayanan 

- Jumlah waktu publikasi 
l o a r c i n a n m d a f i i i I s cdfo ipd l l I l l c ld lU I 

www.arsip.bandungkab 
.go.id 

12 Bulan 12 Bulan 100 

8. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas pelayanan 

- Jumlah lembaga yang 
sudah melaksanakan 
penataan kearsipan 
ftpcuni nprattiran vanp 

beriaku 

47 
lembaga 

47 
lembaga 

100 8. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas pelayanan 

- Jumlah perangkat desa 
yang memahami 
Irppr^inan dalam ranpka 

Arsip Masuk Desa 

50 Orang 50 Orang 100 

9. Terciptanya 
kpria<;ama Hpnpan 
l \ d J Q O Q 1 1 ICI U C I I K U I I 

berbagai 
stakeholders dalam 
penyebaran 
informasi 
pembangunan. 

- Jumlah siaran bersama 
dpnean SKPD da lam 

acara Kontak Dinas di 
Radio Kandaga 

54 kali 104 kali 192,60 9. Terciptanya 
kpria<;ama Hpnpan 
l \ d J Q O Q 1 1 ICI U C I I K U I I 

berbagai 
stakeholders dalam 
penyebaran 
informasi 
pembangunan. 

- Jumlah Relay (siaran 
l ancrc i ino Hi l a n a n c a n ^ id i i gou i i g u i i d [ J CII i go i 1/ 

48 kali 45 kali 93,75 

10. Adanya cakupan 
pengembangan 
dan pemberdayaan 
Komunikasi 
Informasi 
Masyarakat (KIM) 
Hi tinpkat 

Kecamatan. 

- Jumlah lokasi yang di 
data potensi kelompok 
komunikasi sosial 
tingkat kecamatan *) 

2Kec. 2 Kec. ; 100 10. Adanya cakupan 
pengembangan 
dan pemberdayaan 
Komunikasi 
Informasi 
Masyarakat (KIM) 
Hi tinpkat 

Kecamatan. 

- Persentase 
pemberdayaan 
Kplnmnnk Infnrmafti 
I \ C I U I I I 1 J U I \ 1111 U l 1 1 I Q 3 I 

Masyarakat (KIM) 
dalam memberikan 
informasi kepada 
Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat *) 

15% 15% 100 

11. Terlaksananya 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah. 

- Jumlah kegiatan siaran 
Radio Kandaga *) 

12 Bulan 12 Bulan 100 11. Terlaksananya 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah. 

- Jumlah edisi Majalah 
Kprtaraharia vanp 

diterbitkan *) 

6 Edisi 6 Edisi 100 

11. Terlaksananya 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah. 

lumlah waktu undntp 
J U I 1 M i l l 1 VV U l \ l u U f-t U U K U 

informasi melalui 
website Kabupaten 
Bandung *) 

12 Bulan 12 Bulan 100 

11. Terlaksananya 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah. 

- Jumlah pelaksanaan 
pertunjukkan rakyat *) 

4 kali 4 kali 100 

11. Terlaksananya 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah. 

- Jumlah pelaksanaan 
dtapmina^i dan 

pendistribusian 
informasi melalui 
media interpersonal: 
sarasehan, ceramah/ 
diskusi, lokakarya *) 

2 kali 2 kali 100 

http://www.arsip.bandungkab


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
- Jumlah pelaksanaan 

diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui 
media luarruang: 
bulletin, leaflet, 
booklet, brosur, dan 
baliho*) 

12 kali 20 kali 166,67 

- Jumlah kegiatan 
Pameran Dinamika 
Pembangunan 

lkali lkali 100 

12. Memantapkan 
kelembagaan untuk 
menerapkan 
keterbukaan 
informasi publik. 

- Jumlah aparatur yang 
memahami 
Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) 

. 13. Meningkatnya 
budaya baca 
masyarakat 
Kabupaten 
Bandung 

- Jumlah pemustaka 
(pengunjung, 
pengguna, anggota, 
non anggota) yang 
terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

140.000 
orang 

125.325 
orang 

89,52 . 13. Meningkatnya 
budaya baca 
masyarakat 
Kabupaten 
Bandung 

- Jumlah koleksi bahan 
pustaka 

750 
Judul 

1.281 
Judul 

170,80 

14. Terselenggaranya 
pemberdayaan 
SDM Pengelola 
Perpustakaan 
Masyarakat 
(Taman Bacaan 
Masyarakat, 
Rumah Pintar, dan 
sejenisnya) 

- Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang 
terampil di bidang 
perpustakaan 

15. Mengembangkan 
literatur sekunder 
dengan menggaii 
sumber informasi 
secara berkala 

- Jumlah bahan informasi 
(indeks artikel surat 
kabar/majalah, 
accession list, directory 
& klipping) 

6 Judul 6 Judul 100 

16 Terciptanya 
kesadaran akan 
kewajiban untuk 
menyerahkan KCKR 
bagi para penerbit 
atau percetakan, 
baik di kalangan 
pemerintah 
maupun swasta. 

- Persentase penerbit 
dan percetakan 
pemerintah yang 
menyerahkan dan 
menyimpan Karya 
Cetak dan Karya Rekam 
(KCKR) ke Perpustakaan 
Daerah Kabupaten 
Bandung 

8 % 8 % 100 



Berbagai upaya telah dilaksanakan serta telah memberikan hasil 

sebagaimana diharapkan. Sepanjang tahun 2014 ini, beberapa 

keberhasilan telah dicapai oleh BAPAPSI, antara lain adalah adanya 

peningkatan volume informasi sejarah dan budaya di Depo Arsip 

Kabupaten Bandung, bertambahnya jumlah lembaga yang sudah 

melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku, 

bertambahnya jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD, 

bertambahnya jumlah SKPD yang terkoneksi ke jaringan komunikasi data 

Pemerintah Kabupaten Bandung, terselenggaranya jenis pelayanan dasar 

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika, serta terselenggaranya 

pemberdayaan SDM pengelola Perpustakaan Masyarakat. Namun 

demikian, beberapa ketidakberhasilan memang masih mewarnai capaian 

kinerja BAPAPSI. 

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, dalam upaya 

untuk meningkatkan kinerja BAPAPSI pada tahun mendatang, antara lain 

adalah : 

1. Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, perlu dilakukan pengkajian terhadap seluruh 

regulasi kearsipan yang digunakan selama ini, baik berupa peraturan 

daerah maupun peraturan bupati, dimana dalam peraturan-peraturan 

tersebut masih mengatur pengelolaan kearsipan secara konvensional, 

sedangkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2009, pengelolaan kearsipan 

sudah diatur menurut sistem jaringan kearsipan secara elektronik; 

2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan jaringan 

komunikasi informasi, dalam rangka optimalisasi jaringan komunikasi 

dan informasi; 

3. Membuat dan . menyempurnakan Standar Operasional Prosedur 

pemanfaatan media-media penyebaran informasi yang telah ada 

(Radio, Majalah, Website); 

4. Membuat dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur 

pemanfaatan Perpustakaan dan Kearsipan; 

5. Melaksanankan koordinasi melalui kegiatan rapat koordinasi, 

sosialisasi, serta bimbingan teknis Bidang Kearsipan,Bidang 

Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Perpustakaan, dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan sinergitas program/kegiatan. 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

A. Gambaran Umum Organisasi 

BAPAPSI berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembentukkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, 

dimana tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. 

BAPAPSI dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan tugas pokok 

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di 

bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan sebagian bidang komunikasi 

dan informatika. 

Adapun fungsi dari BAPAPSI, yaitu sebagai ber ikut: 

a. Perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

B. Aspek Strategis Organisasi 

Sebagai organisasi yang mengemban tugas menangani 3 (tiga) 

urusan, yaitu Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, dan sebagian 

Urusan Kominfo (Komunikasi dan Informatika), BAPAPSI telah mengalami 

beberapa pencapaian. Pencapaian tersebut merupakan berbagai hasil 

dari upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi 

yang diemban organisasi. 



Beberapa peraturan yang melandasi tugas dan fungsi BAPAPSI, 

antara lain adalah : 

1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya 

Cetak dan Karya Rekam (KCKR); 

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektronik; 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjelasan UU 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan 

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan; 



16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 

Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 

Kreditnya; 

17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 19); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi 

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung; 

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2010 tentang 

Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa; 

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung; 

26. Keputusan Bupati Bandung Nomor 20A Tahun1996 tentang Jadual 

Retensi Arsip; 

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Tata 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 555/Kep.266-KPDE/2007 tentang 

Penetapan Penggunaan Domain bandungkab.go.id sebagai website 

resmi Pemerintah Kabupaten Bandung; 



29. Keputusan Bupati Bandung Nomor 489/Kep.305-Bapapsi/2010 

tentang Penetapan Tim dan Rencana Kerja Operasional M-CAP 

Kabupaten Bandung; 

30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 487/Kep.370-Bapapsi/2011 

tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 

. BAPAPSI merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di 

Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur 

dan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang 

sudah cukup dikenal di masyarakat adalah sebagai ber ikut: 

Bidang Perpustakaan 

> MUPK (Mobil Unit Perpustakaan Keliling) 3 un i t : 

Masing-masing merupakan bantuan dari BAPUSIPDA Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 2003; sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun 

2005; dan bantuan dari Perpustakaan Nasional Rl Jakarta pada tahun 

2009. 

MUPK adalah mobil operasional layanan perpustakaan keliling bagi 

masyarakat umum yang memuat informasi bahan pustaka (bacaan) 

yang bisa dadayagunakan oleh pengunjung. 

Adapun sasaran lokasinya, adalah sebagai ber ikut: 

• Sekolah; 

• Lokasi Pelayanan Terpadu (Yandu) : P2WKSS, TMMD, Lomba Desa, 

dan Kegiatan-kegiatan PKK; 

• Lokasi pada Event-event tertentu. 

> MOBPIN (Mobil Pintar) 2 unit, sumber dana APBD Kabupaten Bandung 

Tahun 2007 

Peruntukkan dan sasaran lokasi, sama dengan MUPK 

> Mobil PUSTELING (Perpustakaan Elektronik Keliling) 1 unit, sumber 

dana APBD Kabupaten Bandung Tahun 2007. 

Diperuntukkan sebagai mobil operasional layanan perpustakaan 

dengan fasilitas Internet dan OPAC (Online Public Access Catalogue) 

Adapun sasaran pengguna/pengunjungnya adalah para pelajar 

SMP/MTs., SMA/MA, dan SMK. 

> TORPIN (Motor Pintar) 1 unit, Bantuan dari SIKIP (Solidaritas Istri-istri 

Kabinet Indonesia Bersatu) tahun 2007. 



Diperuntukkan sebagai motor operasional layanan informasi bahan 

pustaka bagi anak-anak Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak) dan Sekolah 

Dasar, sasaran lokasi diutamakan bagi anak-anak yang kurang 

aksesnya ke Perpustakaan Kabupaten Bandung. 

> Website Perpustakaan www.perpustakaan.bandungkab.go.id, mulai 

tayang tahun 2012, sebagai media penyampaian informasi kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Bandung. 

Bidang Kearsipan 

> Pembinaan penataan arsip di SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan serta 

Desa. 

> Website Arsip www.arsip.bandungkab.go.id, mulai tayang tahun 2009, 

sebagai media penyampaian informasi kegiatan Bidang Kearsipan. 

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi 

> Website www.bandungkab.go.id mulai tayang 2006, sebagai media 

penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada 

publik. 

> M-CAP (Mobille-Community Acces Point) 2008 DEPKOMINFO 

Diperuntukkan sebagai mobil operasional layanan internet keliling 

bagi masyarakat umum. 

Adapun sasaran lokasinya, adalah sebagai ber ikut: 

• Sekolah (sesuai permintaan, kurang sarana TIK); 

• Lokasi Pelayanan Terpadu (Yandu) : P2WKSS, TMMD, Lomba Desa, 

dan Kegiatan-kegiatan PKK; 

• Lokasi pada Event-event tertentu. 

Adapun sarana umum di bidang Teknologi Informasi yang telah 

dibangun oleh BAPAPSI adalah sebagai berikut : 

> Mesjid Online dibangun pada Tahun 2010, bertempat di Mesjid Al-

Fathu Komplek Pemda dan Mesjid Raya Banjaran, merupakan 

media akses internet publik. 

> Balai Informasi Masyarakat dibangun pada Tahun 2010, bertempat 

di Kecamatan Katapang. Merupakan sarana akses informasi, 

komunikasi dan sarana edukasi masyarakat berbasis teknologi 

informasi. 

http://www.perpustakaan.bandungkab.go.id
http://www.arsip.bandungkab.go.id
http://www.bandungkab.go.id


Bidang Pemberdayaan Informasi 

> Radio Kandaga, sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun 2002 

dengan pemancar dua gelombang yaitu, gelombang AM frekuensi 810 

Khz dan gelombang FM frekuensi 100,7 Khz. Sejak tahun 2013 Radio 

Kandaga dapat diakses pula melalui radio streaming 

www.radiokandaga.com 

Siaran setiap hari, dengan konten acara : Siaran Rutin, Kontak Dinas, 

Dialog Interaktif, dan Kesenian Tradisional 

> Mobil OB Van, sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun 2005 

Diperuntukkan sebagai mobil operasional liputan kegiatan di lapangan 

(on air), di dalamnya terdapat perangkat studio dengan kekuatan 300 

watt, dengan pemancar FM. Peliputan lebih banyak berkenaan dengan 

acara ceremonial pimpinan. 

> Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 

Adalah sebuah ajang gelaran kreasi event out door yang 

diselenggarakan secara berkala setiap tahun dalam rangka 

memperingati hari jadi Kabupaten Bandung, guna memberikan 

kesempatan berapresiasi bagi para pelaku bisnis lokal, maupun 

nasional sekaligus menjadi sarana bagi Pemerintah Daerah melalui 

SKPD terkait untuk mendiseminasikan informasi dengan 

mensosialisasikan program kerja serta mempromosikan potensi daerah 

setempat dan kelompok usaha binaannya kepada masyarakat luas. 

* Majalah Kertaraharja 

Media Komunikasi yang Inspiratif 

• Laporan Utama • Artikel • Lampah Dalem Bandung 
• Kebijakan • Opini • Forum RW 
• Sosialisasi • Gapura • Potret Kecamatan 
• Ragam • Refleksi • Seni dan Budaya 
• Galeri • Wirausaha • Babalagonjakan 
• Testimoni • Kesehatan Wisata 
• Potensi Daerah • Edukasi • Kuliner 
• Produk Unggulan • Sosok 

Didistribusikan sampai ke tingkat RW (Rukun Warga) 

http://www.radiokandaga.com


C. Permasalahan Utama (strategic issued) 

Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi BAPAPSI 

selama ini adalah : 

Urusan Kearsipan 

1. Belum memadainya regulasi kearsipan; 

2. Belum memadainya SDM aparatur dalam pemahaman dan 

pemanfaatan pengelolaan kearsipan; 

3. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan/pengelolaan 

kearsipan antara BAPAPSI dalam kapasitas sebagai pembina kearsipan 

dengan SKPD dan lembaga lainnya. 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi 

oleh SKPD; 

2. Belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi; 

3. Belum memadainya SDM aparatur dalam pemahaman dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelenggaraan tugas; 

4. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi 

dan informasi, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. 

Urusan Perpustakaan 

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah 

dan perpustakaan masyarakat : Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 

Rumah Pintar, Rumah Belajar, Sudut Baca, Pojok Baca, dan lain-lain; 

2. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat; 

3. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemberdayaan perpustakaan, 

sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. 



BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Target Capaian Kinerja Tahun 2015 

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi BAPAPSI selama 

ini, maka disusunlah target kinerja untuk Tahun 2015 sebagai ber ikut: 

Pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja 

dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Indikator kinerja 

masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama 

BAPAPSI, didalamnya sudah termasuk indikator pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi. Indikator 

Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

No. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target 
2015 

1. Melaksanakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan secara 
elektronik. 

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh 
seluruh SKPD. 

2 Aplikasi 1. Melaksanakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan secara 
elektronik. 

Jumlah SKPD yang terhubung dengan 
jaringan komunikasi data Pemkab Bandung. 

10SKPD 

2. Meningkatkan akses 
informasi kepada 
masyarakat. 

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh 
Relawan TIK. 

2. Meningkatkan akses 
informasi kepada 
masyarakat. Jumlah kunjungan layanan internet mobile 

bagi siswa dan masyarakat. 
72 
kunjungan 

3. Meningkatkan 
kualitas SDM Bidang 
TIK. 

Jumlah peserta Seminar Internet Sehat dan 
Pelatihan Teknis Bidang TIK (Teknologi 
Informasi dan Komunikasi). 

196 orang 
peserta 

4. Menjamin 
ketersediaan arsip 
yang autentik dan 
terpercaya sebagai 
alat bukti yang sah. 

Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/ 
arsip) sebagai tindak lanjut/ 
penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah 
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 
1846-2010). . 

1 berkas 
peta, 1 : 

berkas 
photo, 1 
berkas 
dokumen/ 
arsip 

5. Menjamin 
perlindungan 
kepentingan negara 
dan hak-hak 
keperdataan 
penduduk 

Jumlah arsip yang mengalami pemilahan 
dan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip di 
Disdukcasip 

200 Box 



No. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target 
2015 

6. Menjamin keamanan 
dan keselamatan arsip 
sebagai asset nasional 
dan sebagai bukti 
pertanggungjawaban 
dalam kehidupan ber-
masyarakat, 
berbangsa dan 
bernegara. 

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang 
dipelihara melalui fumigasi 

4 lokasi 

7. Meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam 
pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip. 

Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan 
statis 

1 modul = 
5.000 
record 

7. Meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam 
pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip. Jumlah waktu publikasi kearsipan melalui 

www.arsip,bandungkab.go.id 
12 Bulan 

8. Menjamin terciptanya 
SKPD, Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, dan 
lembaga lainnya 
sebagai penyelenggara 
kearsipan Nasional 

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan 
penataan kearsipan sesuai peraturan yang 
berlaku. 

54 lembaga 8. Menjamin terciptanya 
SKPD, Kecamatan, 
Kelurahan/Desa, dan 
lembaga lainnya 
sebagai penyelenggara 
kearsipan Nasional 

Jumlah perangkat desa yang memahami 
kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa 

50 orang/ 
perwakilan 
desa 

9.: Meningkatkan 
kerjasama dan kualitas 
sarana dan prasarana 
dalam penyebaran 
informasi. 

Jumlah siaran bersama dengan SKPD dalam 
acara Kontak Dinas di Radio Kandaga. 

54 kali 9.: Meningkatkan 
kerjasama dan kualitas 
sarana dan prasarana 
dalam penyebaran 
informasi. 

Jumlah Relay (siaran langsung di lapangan) 48 kali 

10. Mengembangkan dan 
memberdayakan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM). 

Jumlah lokasi yang didata potensi 
kelompok komunikasi sosial tingkat 
kecamatan. 

10. Mengembangkan dan 
memberdayakan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM). Persentase pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) dalam 
memberikan informasi kepada Pemerintah 

. Daerah dan Masyarakat • 

15% 

11. Melaksanakan 
diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga 12 Bulan 11. Melaksanakan 
diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang . 
diterbitkan 

6 edisi 
11. Melaksanakan 

diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah waktu update informasi melalui 
Website Kabupaten Bandung 

12 Bulan 

11. Melaksanakan 
diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan pertunjukkan rakyat 6 kali 

11. Melaksanakan 
diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 
pendistribusian informasi melalui media 
interpersonal: sarasehan, ceramah/diskusi, 
InkakprvP 
I U I \ a l \ u l y O • -

2 kali 

11. Melaksanakan 
diseminasi informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 
pendistribusian informasi melalui media 
luar nianp * hiillptin Ipnftpt hnnklpt 
I U O I l U G l l g * U U 11C L I 1 1 j / C U J / C t y L / l / D I \ l C l ; 

brosur, dan baliho. 

12 kali 

11. 

Jumlah kegiatan Pameran Dinamika 
Pembangunan 

1 kali 

11. 

Jumlah aparatur yang memahami KIP 

12. Meningkatkan kualitas 
masyarakat melalui 
minat baca yang 

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) yang terlayani oleh 
jenis perpustakaan di Kabupaten Bandung. 

135.325 
orang 

12. 

bersifat edukatif dan 
berwawasan 
lingkungan. 

Jumlah koleksi bahan pustaka 1 Paket 
(2.000 
Judul) 

http://www.arsip,bandungkab.go.id


No. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target 
2015 

13. Memantapkan 
pelaksanaan 
pemberdayaan 
Perpustakaan dan 
Jabatan Fungsional 
Pustakawan. 

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang 
terampil di bidang perpustakaan 

55 orang 

14. -Menyimpan, merawat, 
menghimpun 
dokumen, serta 
meninpkatkan sarana 
I 1 1 ^ 4 I I I 1 l\(J 1 1 \ U 1 1 k̂ CII CM 1 CI 

prasarana 
perpustakaan yang 
memadai sesuai 
dengan 
perkembangan 
Teknologi informasi. 

Jumlah bahan informasi (indeks artikel 
surat kabar/majalah, accession list, 
directory & klipping) 

7 Judul 

15. Menciptakan tertib 
administrasi mengenai 
serah simpan Karya 
Cetak dan Karya 
Rekam (KCKR) sesuai 
peraturan perundang-
undangan yang 
berlaku 

Persentase penerbit dan percetakan 
pemerintah yang menyerahkan dan 
menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam 
(KCKR) ke Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Bandung 

10% 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 

Perjanjian kinerja tahun 2014 untuk BAPAPSI adalah sebagai berikut : 

Sasaran 
Strategis 

(1) 

Indikator Kinerja 

(2) 

Target 

(3) 

Program/ Kegiatan 

(4) 

I . ; Meningkatnya 
pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

- Jumlah aplikasi yang 
bisa diakses oleh 
seluruh SKPD 

i ; 
Aplikasi 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa; 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 

I . ; Meningkatnya 
pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

- Jumlah SKPD yang 
terhubung dengan 
jaringan komunikasi 
data Pemkab Bandung 

11SKPD 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa; 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 

2. Optimalisasi 
Community Access 
Point (CAP) 

- Jumlah lokasi 
pembinaan masyarakat 
oleh Relawan TIK 

2 Lokasi 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa; 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 

3. Terlaksananya 
diseminasi 
informasi yang 
tidak dibatasi 
ruang dan waktu 
(bordeless) melalui 
Mobile Community 
Access Point (M-
CAP) 

- Jumlah kunjungan 
layanan internet mobile 
bagi siswa dan 
masyarakat 

72 kali 
kunjung 

an 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa; 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 



Sasaran 
^tratprxi^ 
J L I d L C g l 9 

11 m I f\d L U I I \ I i i c I Jd 
Target Program/ Kegiatan 

I t \ 
(1) (2) (3) (4) 

5. Terkelola dan - Jumlah arsip yang '' - ' Program Penyelamatan dan 

termanfaatkannya mengalami pemilahan Pelestarian Dokumen/Arsip 

arsip yang autentik 
dan terpercaya, 
yang berkaitan 
dengan 

dan penyusunan Daftar 
Pertelaan Arsip di 
Disdukcasip 

Daerah; 

Kegiatan Pendataan dan 
Penataan Dokumen/Arsip 
Daerah 

keperdataan 
penduduk 

6. Terlaksananya - Jumlah lokasi 4 lokasi Program Pemeliharaan 

pemeliharaan dan penyimpanan arsip Rutin/Berkala Sarana dan 

perawatan arsip yang dipelihara melalui 
fumigasi 

Prasarana Kearsipan; 

Kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Arsip Daerah 

7. Terlaksananya - Jumlah entry data arsip 1 Modul Program Peningkatan 

optimalisasi 
pengelolaan dan 

dinamis in aktif dan 
statis 

(5000 
record) 

Kualitas Pelayanan 
Informasi; 

pemanfaatan 
Website Arsip, 

- Jumlah waktu publikasi 
kearsipan melalui 

. 12 
Bulan 

Kegiatan Penyediaan Sarana 
Layanan Informasi Arsip : 

SIMARDA (Sistem www.arsip.bandungkab 
Informasi •go.id 
Manajemen Arsip 
Daerah), dan SOP 
Pelayanan 

8. Meningkatnya - Jumlah lembaga yang 47 Program Penyelamatan 
kualitas dan sudah melaksanakan lembag dan Pelestarian 
kuantitas penataan kearsipan . a Dokumen/Arsip Daerah; 
pelayanan sesuai peraturan yang 

berlaku 
Kegiatan Pendataan dan 
Penataan Dokumen/Arsip 
Daerah 

- Jumlah perangkat desa 50 Program Peningkatan 
yang memahami Orang Kualitas Pelayanan 
kearsipan dalam rangka Informasi; 
Arsip Masuk Desa Kegiatan 

Sosialisasi/Penyuluhan 
Kearsipan di Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah/Swasta 

9. Terciptanya - Jumlah siaran bersama 54 kali Program Pengembangan 
kerjasama dengan dengan SKPD dalam Komunikasi, Informasi 
berbagai acara Kontak Dinas di dan Media Massa; 
stakeholders Radio Kandaga Kegiatan Pembinaan dan 
dalam penyebaran 
informasi 

- Jumlah Relay (siaran 
langsung di lapangan) 

48 kali Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informasi pembangunan. 

Pengembangan Sumber 
Daya Komunikasi dan 
Informasi 

10. Adanya cakupan 
pengembangan 
dan 
pemberdayaan 

- Jumlah lokasi yang di 
data potensi kelompok 
komunikasi sosial 
tingkat kecamatan *) 

2 Kec. 

Komunikasi - Persentase 15% 
Informasi pemberdayaan 
Masyarakat (KIM) Kelompok Informasi 
di tingkat Masyarakat (KIM) 
Kecamatan*) dalam memberikan 

informasi kepada 
Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat *) 

http://www.arsip.bandungkab


Sasaran Strategis 

(1) 

Indikator Kinerja 

(2) 

Target 

(3) 

Program/ Kegiatan 

(4) 

11. Terlaksananya 
diseminasi dan 

- Jumlah kegiatan siaran 
Radio Kandaga *) 

12 
Bulan 

Program 
Pengembangan 

pendistribusian 
informasi nasional 
dan daerah*) 

- Jumlah edisi Majalah 
Kertaraharja yang 
diterbitkan *) 

6 Edisi Komunikasi, 
Informasi dan Media 
Massa ; Kegiatan 
Pembinaan dan 
r c l l g c F I 1 U d 1 I g d 11 3 U I I I U C [ 

Daya Komunikasi dan 
Informasi 

- Jumlah waktu update 
informasi melalui 
website Kabupaten 
Bandung *) 

12 
Bulan 

Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Jaringan Komunikasi 
dan Informasi 

- Jumlah pelaksanaan 
pertunjukkan rakyat *) 

4 kali Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Sumber 

- Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui media 
interpersonal: 
sarasehan, ceramah/ 
diskusi, lokakarya *) 

2 kali Daya Komunikasi dan 
Informasi 

- Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui media 
luar ruang: bulletin, 
leaflet, booklet, brosur, -
dan baliho *) 

12 kali 

- Jumlah kegiatan 
Pameran Dinamika 
Pembangunan 

lkali 

12. Memantapkan 
kelembagaan untuk 
menerapkan 
keterbukaan 
informasi publik. 

- Jumlah aparatur yang 
memahami Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) 

Kegiatan Pengkajian 
dan Pengembangan 
Sistem Informasi 

13. Meningkatnya 
budaya baca 
masyarakat 
Kabupaten 
Bandung 

- Jumlah pemustaka 
. (pengunjung, pengguna, 

anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

140.000 
orang 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan; 
Kegiatan 

- Jumlah koleksi bahan 
pustaka 

750 
Judul 

Pemasyarakatan 
Minat dan Kebiasaan 
Membaca untuk 
Mendorong 
Terwujudnya 
Masyarakat 
Pembelajar 



Sasaran Strategis 

(1) 

Indikator Kinerja 

(2) 

Target 

(3) 

Program/ Kegiatan 

(4) 

14. Terselenggaranya 
pemberdayaan 
SDM Pengelola 
Perpustakaan 
Masyarakat 
(Taman Bacaan 
Masyarakat,' 
Rumah Pintar, dan 
sejenisnya) 

- Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang 
terampil di bidang 
perpustakaan 

Kegiatan Publikasi dan 
Sosialisasi Minat dan 
Budaya Baca 

15. Mengembangkan 
literatur sekunder 
dengan menggali 
sumber informasi 
secara berkala 

- Jumlah bahan informasi 
(indeks artikel surat 
kabar/majalah, accession 
list, directory & klipping) 

6 Judul Kegiatan Penyediaan 
Bahan Pustaka 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

16 Terciptanya 
kesadaran akan 
kewajiban untuk 
menyerahkan KCKR 
bagi para penerbit 
atau percetakan, 
baik di kalangan 
pemerintah 
maupun swasta. 

- Persentase penerbit dan 
percetakan pemerintah 
yang menyerahkan dan 
menyimpan Karya Cetak 
dan Karya Rekam (KCKR) 
ke Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Bandung 

15% Kegiatan Publikasi dan 
Sosialisasi Minat dan 
Budaya Baca 

Tujuan 1: Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara 
elektronik. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Meningkatnya pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD. Meningkatnya pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi 
data Pemkab Bandung. . 

Tujuan 2: Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Optimalisasi Community 
Access Point (CAP) 

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK. 

Terlaksananya diseminasi 
informasi yang tidak dibatasi 
ruang dan waktu (bordeless) 
melalui Mobile Community 
Access Point (M-CAP) 

Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan 
masyarakat. 

Tujuan 3: Meningkatkan kualitas SDM Bidang TIK. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Meningkatnya kualitas SDM 
(aparatur dan masyarakat) di 
Bidang TIK. 

Jumlah peserta Seminar Internet Sehat dan Pelatihan 
Teknis Bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). 



Tujuan 4 : Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya 
sebagai alat bukti yang sah 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terkumpulnya arsip asset 
nasional. 

Jumlah bukti fisik (peta, photo, dokumen/ arsip) sebagai 
tindak lanjut/ penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah 
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846-2010). 

Tujuan 5: Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak 
keperdataan rakyat. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terkelola dan 
termanfaatkannya arsip yang 
autentik dan terpercaya, yang 
berkaitan dengan 
keperdataan penduduk. 

Jumlah arsip yang mengalami pemilahan dan penyusunan 
Daftar Pertelaan Arsip di Disdukcasip 

Tujuan 6 : Menjamin keamanan dan keselamatan arsip sebagai asset 
nasional dan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terlaksananya pemeliharaan 
dan perawatan arsip 

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui 
fumigasi 

Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terlaksananya optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemanfaatan Website Arsip, 
SIMARDA (Sistem Informasi 
Manajemen Arsip Daerah), 
dan SOP Pelayanan 

Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis Terlaksananya optimalisasi 
pengelolaan dan 
pemanfaatan Website Arsip, 
SIMARDA (Sistem Informasi 
Manajemen Arsip Daerah), 
dan SOP Pelayanan 

Persentase optimalisasi aplikasi SMART Arsip secara 
online, dapat diakses oleh seluruh kecamatan dan 
kelurahan, melalui jaringan intranet Pemkab Bandung. 

Tujuan 8: Menjamin terciptanya SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa 
sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional 

Sasaran Indikator Kinerja 
Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas pelayanan 

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan 
kearsipan sesuai peraturan yang berlaku. 

Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas pelayanan 

Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan dalam 
rangka Arsip Masuk Desa 



Tujuan 9 : Meningkatkan kerjasama dan kualitas sarana dan prasarana 

dalam penyebaran informasi. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terciptanya kerjasama 
dengan berbagai stakeholders 
dalam penyebaran informasi 
pembangunan. 

Jumlah siaran bersama dengan SKPD dan lembaga lainnya 
dalam acara Kontak Dinas di Radio Kandaga. 

Terciptanya kerjasama 
dengan berbagai stakeholders 
dalam penyebaran informasi 
pembangunan. 

Jumlah Relay (siaran langsung di lapangan) 

Tujuan 10: Mengembangkan dan memberdayakan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM). 

Sasaran Indikator Kinerja 
Adanya cakupan 
pengembangan dan 
pemberdayaan Komunikasi 
Informasi Masyarakat (KIM) 
di tingkat Kecamatan. 

Jumlah lokasi yang didata potensi kelompok komunikasi 
sosial tingkat kecamatan. 

Adanya cakupan 
pengembangan dan 
pemberdayaan Komunikasi 
Informasi Masyarakat (KIM) 
di tingkat Kecamatan. 

Persentase pemberdayaan Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) dalam memberikan informasi kepada 
Pemerintah Daerah dan Masyarakat 

Tujuan 11: Melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang diterbitkan 
Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. Jumlah waktu update informasi melalui Website 

Kabupaten Bandung 

Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan pertunjukkan rakyat 

Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian 
informasi melalui media interpersonal: sarasehan, 
ceramah/diskusi, lokakarya 

Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian 
informasi melalui media luar ruang : bulletin, leaflet, 
booklet, brosur, dan baliho. 

Terlaksananya diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
nasional dan daerah. 

Jumlah kegiatan Pameran Dinamika Pembangunan 
Memantapkan kelembagaan 
untuk menerapkan 
keterbukaan informasi publik. 

Jumlah aparatur yang memahami KIP Memantapkan kelembagaan 
untuk menerapkan 
keterbukaan informasi publik. 

Jumlah dokumen kebijakan berkaitan dengan 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

Tujuan 12 : Meningkatkan kualitas masyarakat melalui minat baca yang 
bersifat edukatif dan berwawasan lingkungan. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Meningkatnya budaya baca 
masyarakat Kabupaten 
Bandung 

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non 
anggota) yang terlayani oleh jenis perpustakaan di 
Kabupaten Bandung. 

Meningkatnya budaya baca 
masyarakat Kabupaten 
Bandung 

Jumlah koleksi bahan pustaka 



Tujuan 13: Memantapkan pelaksanaan pemberdayaan Perpustakaan dan 
Jabatan Fungsional Pustakawan. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Terselenggaranya 
pemberdayaan SDM 
Pengelola Perpustakaan 
Masyarakat (Taman Bacaan 
Masyarakat, Rumah Pintar, 
dan sejenisnya) 

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang terampil di 
bidang perpustakaan 

Tujuan 14: Menyimpan, merawat, menghimpun dokumen, serta 
meningkatkan sarana prasarana perpustakaan yang 
memadai sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

Sasaran Indikator Kinerja 

Mengembangkan literatur 
sekunder dengan menggali 
sumber informasi secara 
berkala 

Jumlah bahan informasi (indeks artikel surat 
kabar/majalah, accession list, directory & klipping) 

Tujuan 15: Menciptakan tert ib administrasi mengenai serah simpan 
Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Terciptanya kesadaran akan 
kewajiban untuk 
menyerahkan KCKR bagi para 
penerbit atau percetakan, 
baik di kalangan pemerintah 
maupun swasta. 

Persentase penerbit dan percetakan yang menyerahkan 
dan menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung. 

Sasaran strategis BAPAPSI merupakan penjabaran dari tujuan yang 

telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan 

sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan 

dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian 

program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu 

Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini 

diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, 

dan alokasi sumber daya SKPD dalam kegiatan atau operasional SKPD 

tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 



Sasaran strategis BAPAPSI merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis BAPAPSI dan merupakan dasar yang kuat untuk 

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BAPAPSI serta lebih 

menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya 

menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan bidang di lingkungan 

BAPAPSI. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung 

pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila 

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan 

strategis terkait juga telah dapat dicapai. 



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada Tahun 2014, BAPAPSI melaksanakan 15 tujuan, 17 sasaran 

yang ditunjang dengan 7 program dan 17 kegiatan. 

Berikut adalah capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada 

tahun 2014, di mana pengukuran kinerja BAPAPSI mengacu pada Program 

Kerja BAPAPSI tahun 2014, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

kami buat, di mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

Rencana Strategis BAPAPSI tahun 2011-2015. 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

Sasaran Strategis 1 : 

meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informa/i dan Komunika/i 

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja 

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh aparatur Pemkab 

Bandung, dalam mendukung pekerjaannya, khususnya melalui beberapa 

aplikasi yang bisa diakses oleh SKPD. SKPD dapat mengakses aplikasi yang 

tersedia, apabila didukung dengan koneksitas jaringan komunikasi data 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan indiktor kinerja Jumlah 

aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD, dan indikator kinerja Jumlah 

SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemkab Bandung. 

Cara perhitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut: 

• Indiktor kinerja Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD, 

dihitung dengan cara berapa jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh 

seluruh SKPD, sampai dengan tahun 2014; 

• Indikator kinerja Jumlah SKPD yang terhubung dengan jaringan 

komunikasi data Pemkab Bandung, dihitung dengan cara SKPD yang 

terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemkab Bandung, sampai 

dengan tahun 2014. 



Capaian kinerja organisasi untuk kinerja sasaran strategis 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target, realisasi 

tahun lalu, realisasi sampai dengan tahun lalu, dan target Rencana 

Strategis adalah sebagai ber ikut: 

Tabel 3.1 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Target, 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
0/ 

Capaian 

Target 
Renstra 
2015 

1. Jumlah Aplikasi 
yang bisa diakses 
oleh seluruh 
SKPD 

2 ,.: 

100% 

3 

100% 

5 

100% 
6 6 100 8 

2. Jumlah SKPD 
yang terhubung 
dengan jaringan 
komunikasi data 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung 

28 

100% 

28 51 

100% 
62 62 100 72 

Rata-rata 80,56% 

Tabel di atas memperlihatkan, capaian kinerja sasaran strategis 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sampai 

dengan tahun 2014, dengan indikator sebagai ber ikut: 

> Adanya 6 aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh SKPD, yaitu : 

1. Website Kabupaten Bandung www.bandungkab.go.id 

2. Manajemen Data 

3. SIMDA Keuangan 

4. Kependudukan 

5. Keterbukaan Informasi Publik 

6. RKPD Online 

> Adanya 62 SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data 

Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu : 28 SKPD, 31 Kecamatan, dan 

3 RSUD 

1. Sekretariat Daerah 
2. Sekretariat Dewan 
3. Inspektorat 
4. Kesbangpolinmas 

http://www.bandungkab.go.id


5. Satpol PP 
6. Dinas Kesehatan 
7. Dinas Perumahan, Pertamanan, dan Kebersihan 
8. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 
9. Dinas Pendidikan 

10. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
11. Dinas Petemakan dan Perikanan 
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
13. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata 
14. Dinas Tenaga Kerja 
15. Dinas Sosial 
16. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 
17. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
18. Dinas Perhubungan 
19. Dinas Bina Marga 
20. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi 
21. BKPPP 
22. Badan Peanggulangan Bencana Daerah 
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
24. Badan Penanaman Modan dan Perijinan 
25. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
26. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiahn 
28. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
29. RSUD Soreang 
30. RSUD Majalaya 
31. RSUD Cicalengka 
32. Kecamatan Soreang 
33. Kecamatan Kutawaringan 
34. Kecamatan Pasirjambu 
35. Kecamatan Ciwidey 
36. Kecamatan Rancabali 
37. Kecamatan Katapang 
38. Kecamatan Margaasih 
39. Kecamatan Margahyu 
40. Kecamatan Dayeuhkolot 
41. Kecamatan Bojongsoang 
42. Kecamatan Cileunyi 
43. Kecamatan Cilengkrang 
44. Kecamatan Cimenyan 
45. Kecamatan Rancaekek 
46. Kecamatan Cicalengka 
47. Kecamatan Cikancung 
48. Kecamatan Nagreg 
49. Kecamatan Majalaya 
50. Kecamatan Paseh 
51. Kecamatan Ibun 
52. Kecamatan Solokanjeruk 
53. Kecamatan Baleendah 
54. Kecamatan Ciparay 
55. Kecamatan Pacet 
56. Kecamatan Kertasari 
57. Kecamatan Pangalengan 
58. Kecamatan Cimaung 
59. Kecamatan Cangkuang 
60. Kecamatan Banjaran 



61. Kecamatan Arjasari 
62. Kecamatan Pameungpeuk 

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau 

telah mencapai 85% untuk target Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, 

antara lain : Infrastruktur komunikasi data di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung; SDM teknis bidang Teknologi Komunikasi dan 

Informatika; serta Kegiatan pembangunan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang harus diinformasikan, sedangkan kendala dan 

permasalahan dalam pencapaian sasaran ini, antara lain : Belum 

optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten 

Bandung; serta Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi di 

beberapa kecamatan. 

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan atas pencapaian 

sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut : Sosialisasi dan fasilitasi 

kepada SKPD, terkait ketersediaan jaringan komunikasi data; Perlunya 

kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mengatasi 

permasalahan layanan telekomunikasi di daerah. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah aplikasi 
yang bisa diakses 
oleh seluruh SKPD 

Infrastruktur 
komunikasi data di 
lingkungan Pemkab 
Bandung 

Belum optimalnya 
pemanfaatan 
jaringan 
komunikasi 

Sosialisasi dan 
fasilitasi kepada 
SKPD, terkait 
ketersediaan 
jaringan 
komunikasi data 

Jumlah SKPD yang 
terhubung dengan 
jaringan 
komunikasi data 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung 

SDM Teknis Bidang 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Belum memadainya 
infrastruktur 
telekomunikasi di 
beberapa 
kecamatan 

Sosialisasi dan 
fasilitasi kepada 
SKPD, terkait 
ketersediaan 
jaringan 
komunikasi data 

Jumlah SKPD yang 
terhubung dengan 
jaringan 
komunikasi data 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung 

Kegiatan 
Pembangunan 
pemerintahan dan 
kemasyarakatan 
yang harus 
diinformasikan 

Belum memadainya 
infrastruktur 
telekomunikasi di 
beberapa 
kecamatan 

Perlunya 
kerjasama dengan 
operator 
telekomunikasi 
untuk mengatasi 
permasalahan 
layanan 
telekomunikasi di 
daerah. 

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, ditunjang dengan penggunaan 

berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka 



pencapaian sasaran strategis di atas meliputi Dana, SDM, Peralatan dan 

Waktu Pelaksanaan. 

Total realisasi penggunaan dana untuk mencapai kinerja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.322.243.346,-, dimana realisasi 

anggaran tersebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 3: 

Terlaksananya diseminasi informasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu 

(bordeless) melalui Mobile-Community Access Point; dan Sasaran 

Strategis 12: Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian informasi 

nasional dan daerah, untuk indikator kinerja 3: Jumlah waktu up date 

informasi melalui website Kabupaten Bandung, dibandingkan anggarannya 

sebesar Rp.1.422.756.000,- atau 92,94% dari anggaran. Dengan demikian 

terdapat efisiensi penggunaan dana 7,06%. 

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 

: Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis 

1 :, Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

adalah sebagai ber ikut: 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah aplikasi 
yang bisa diakses 
oleh seluruh SKPD 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 

1 

Aplikasi 
1 

Aplikasi 
1 0 0 

2 . Jumlah SKPD yang 
terhubung dengan 
jaringan 
komunikasi data 
Pemerintah 
Kabupaten Bandung 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 11 

SKPD 
11 

SKPD 
1 0 0 

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi, dengan melaksanakan penambahan landing point Fiber Optic 

(FO), untuk penambahan jaringan ke t i t ik - t i t i k yang belum terhubung ke 

jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung, juga untuk 

membenahi jaringan di SKPD yang belum tertata dengan baik. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 

aplikasi yaitu RKPD Online, yang bisa diakses oleh seluruh SKPD, dan 11 

SKPD yang terhubung dengan jaringan komunikasi data Pemerintah 

Kabupaten Bandung, realisasi 100%. 



Sasaran Strategis 2 : 

Optimoli/o/i Community flcce// Point (CAP) 

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja 

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menghidupkan komunitas 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memberdayakan 

Relawan TIK Kabupaten Bandung di beberapa lokasi sasaran. 

Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan indikator kinerja 

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK. 

Cara perhitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai 

berikut : Berapa sasaran lokasi yang telah mendapat pembinaan dari 

Relawan TIK, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian kinerja organisasi untuk kinerja sasaran strategis 

Optimalisasi Community Access Point (CAP), sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target, realisasi 

tahun lalu, realisasi sampai dengan tahun lalu, dan target Rencana 

Strategis adalah sebagai ber ikut: 

Tabel 3.2 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Target, 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
0 / 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1- Jumlah lokasi 
pembinaan 
masyarakat 
oleh Relawan 
TIK 

4 

100% 
6 6 100 6 

Tabel di atas memperlihatkan, capaian kinerja sasaran strategis 

Optimalisasi Community Access Point (CAP), sampai dengan tahun 2014, 

dengan indikator Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK, 

yaitu, di lokasi sasaran sebagai ber ikut: 

1 SMK Karya Pembangunan Pasirjambu, dalam rangka Roadshow TIK; 

2 Desa Panyadap Solokanjeruk, dalam rangka Sosialisasi Internet Sehat 

untuk Karang Taruna dan Siswa/Pelajar; 



3 Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung, da lam rangka Sosialisasi 

In ternet Sehat untuk Karang Taruna dan Siswa/Pelajar; 

4 Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung, dengan peserta 

anggota Karang Taruna dan ibu- ibu PKK Kabupaten Bandung, dalam 

rangka Sosialisasi In ternet Sehat; 

5 SDN 1 Cipelah Kecamatan Rancabali, dalam rangka Roadshow TIK; 

6 SMPN 3 Rancabali Kecamatan Rancabali, dalam rangka Roadshow TIK. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Optimalisasi Community Access Point 

(CAP), untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah mencapai 100% untuk 

ta rget Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya komunitas Relawan TIK, sedangkan kendala dan 

permasalahan dalam pencapaian sasaran i n i , antara lain : re lawan TIK 

yang masih r e l a t i f sedik it anggotanya, belum membentuk kepengurusan, 

kurang mendapat pembekalan, sehingga belum bisa mand i r i . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah: untuk saat in i adalah bekerjasama dengan 

provinsi untuk kegiatan yang memungkinkan bisa mel ibatkan/ 

memberdayakan Relawan TIK. 

Indikator 
Kinerja 

Faktor 
Pendukung 

Kendala dan 
Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah lokasi 
pembinaan 
masyarakat oleh 
Relawan TIK 

Adanya komunitas 
Relawan TIK 

Relawan TIK yang 
masih relatif sedikit 
anggotanya, belum 
membentuk 
kepengurusan, 
kurang mendapat 
pembekalan, 
sehingga belum bisa 
mandiri 

Bekerjasama 
dengan provinsi 
untuk kegiatan 
yang 
memungkinkan 
bisa melibatkan/ 
memberdayakan 
Relawan TIK. 

c. Analis is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Optimalisasi Community Access 

Point (CAP), d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. 

Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 



Tota l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 114.132.970,-, dimana realisasi 

anggaran tersebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 4: 

Meningkatnya kualitas SDM (aparatur dan masyarakat) di Bidang TIK, 

dibandingkan anggarannya sebesar Rp.120.000.000,- atau 95,11% dari 

anggaran. Dengan demik ian terdapat efisiensi penggunaan dana 4,89%. 

d. Analis is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dari sasaran strategis 

2 : Optimalisasi Community Access Point (CAP), adalah sebagai b e r i k u t : 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah lokasi 
pembinaan 
masyarakat oleh 
Relawan TIK 

Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM Bidang 
Komunikasi dan Informasi 
Kegiatan Pelatihan SDM 
dalam Bidang Komunikasi 
dan Informasi 

2 
Lokasi 

2 Lokasi 100 

Sasaran in i dicapai melalu i Program Fasilitasi Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi dan Informasi yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan : Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan 

melaksanakan pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK, berkaitan 

Pengenalan Komputer, Pengenalan Internet , dan In te rnet Market ing di 2 

lokasi, ya i tu di SDN 1 Cipelah Kecamatan Rancabali dan di SMPN 3 

Rancabali Kecamatan Rancabali. 

Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan in i adalah 2 

lokasi pembinaan, realisasi 100%. 

Sasaran Strategis 3 : 

Terlak/ananya disemina/i informa/i yang tidak dibata/i ruang dan waktu 

(bordele//) melalui mobile-Community f lcce// Point 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan layanan 

i n t e rne t mobile kepada siswa/masyarakat t e ru tama yang berada di 

wi layah-wi layah yang kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasinya 

t idak memadai , dimaksudkan juga untuk mengurangi kesenjangan digital. 



Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : Berapa kal i kunjungan/layanan internet mobile yang 

dilaksanakan, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya diseminasi informasi yang t idak dibatasi ruang dan wak tu 

(bordeless) mela lu i Mobile Community Access Point (M-CAP), sesuai 

dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.3 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
0/ 
la 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah 
kunjungan 

50 
kali 

98 
kali 

146 
kal i . 

layanan 
internet 

218 
kali 

218 kali 100 290 kali 
mobile bagi 100% 100% 100% 

218 
kali 

siswa dan 
masyarakat. 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya diseminasi informasi yang t idak dibatasi ruang dan wak tu 

(bordeless) mela lu i Mobile-Community Access Point, sampai dengan 

tahun 2014, dengan ind ikator Jumlah kunjungan layanan internet mobile 

bagi siswa dan masyarakat, ya i tu sebanyak 218 kal i kunjungan. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya diseminasi informasi 

yang t idak dibatasi ruang dan waktu (bordeless) mela lu i Mobile-

Community Access Point, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah 

mencapai 75,17% untuk target Renstra 2011-2015. 



Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Tersedianya M-CAP (Mobille-Community Acces Point) sejak 

tahun 2008, d iperuntukkan sebagai mob i l operasional layanan i n te rne t 

ke l i l ing bagi masyarakat umum, adanya kesiapan SDM Interna l Bapapsi, 

sedangkan kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : M-CAP yang d imi l i k i Bapapsi t idak d i tun jang dengan 

teknologi yang memadai , sehingga kurang bisa menjangkau wi layah-

wi layah yang sul i t . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah dengan cara member ikan layanan di wi layah-

wi layah yang memi l i k i sinyal stabi l dan menambah konten offline pada M-

CAP. 

Indikator 
Kinerja 

Faktor 
Pendukung 

Kendala dan 
Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah 
kunjungan 
layanan 
internet mobile 
bagi siswa dan 
masyarakat. 

Tersedianya M-
CAP (Mobille-
Community Acces 
Point), 
diperuntukkan 
sebagai mobil 
operasional 
layanan internet 
keliling bagi 
masyarakat umum 

M-CAP yang dimiliki 
Bapapsi tidak 
ditunjang-dengan 
teknologi yang 
memadai, sehingga 
kurang bisa 
menjangkau wilayah-
wilayah yang sulit. 

Memberikan 
layanan di 
wilayah-wilayah 
yang memiliki 
sinyal stabil dan 
menambah konten 
offline pada M-
CAP. 

c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terlaksananya diseminasi 

informasi yang t idak dibatasi ruang dan wak tu (bordeless) mela lu i Mobile-

Community Access Point d i tunjang dengan penggunaan berbagai sumber 

daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.322.243.346,- d imana realisasi 

anggaran tersebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 1: 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 

Sasaran Strategis 12: Terlaksananya diseminasi dan pendistr ibusian 

informas i nasional dan daerah, untuk ind ikator k iner ja 3: Jumlah waktu 

up date informasi mela lu i website Kabupaten Bandung, dibandingkan 

dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.422.756.000,- atau 92,94% 

dar i anggaran. Dengan demikian te rdapat efisiensi penggunaan dana 

7,06%. 



d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

3 : Terlaksananya diseminasi informasi yang t idak dibatasi ruang dan 

wak tu (bordeless) mela lu i Mobile-Community Access Point, adalah 

sebagai b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah 
kunjungan 
layanan internet 
mobile bagi siswa 
dan masyarakat. 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi, 
dan Media Massa 
Kegiatan Pembinaan dan 
Pengembangan Jaringan 
Komunikasi dan Informasi 

72 kali 72 kali 100 

Sasaran in i dicapai melalu i Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan 

Informasi, dengan melaksanakan layanan internet mobile bagi pe la jar 

dan masyarakat umum, di mana dalam kegiatan layanan tersebut juga 

disel ipkan pe lat ihan antara lain mengenai Pengenalan Internet , e-

Learning, Game Edukasi. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i adalah 72 

kali kunjungan, realisasi 100%. 

Sasaran Strategis 4 : 

meningkatnya kualita/ JDffl (aparatur dan ma/garakat) di Bidang TIK 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan aparatur 

yang memahami berka i tan dengan Internet Sehat dan mengert i secara 

teknis bidang TIK, setelah mengikut i seminar, workshop, atau d i k l a t TIK. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah peserta Seminar Internet Sehat dan Pelatihan Teknis Bidang TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber i ku t : Berapa j u m l a h peserta Seminar In ternet Sehat dan Pelatihan 

Teknis Bidang TIK yang dilaksanakan, sampai dengan tahun 2014. 



Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Meningkatnya kual itas SDM • (aparatur dan masyarakat) di Bidang TIK, 

sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu, realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai ber ikut : 

T a b e l 3 . 4 

Perbandingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja s.d. 
Uraian Kinerja s.d. 

Tahun 2014 Target 
Renstra 

2015 
No. 

Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah 
peserta 
Seminar 
Internet Sehat 
dan Pelatihan 
Teknis Bidang 
TIK (Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi). 

100 
Orang 

100% 

172 
Orang 

100% 

244 
Orang 

100% 

420 
Orang 

420 
Orang 

100 616 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Meningkatnya kual itas SDM (aparatur dan masyarakat) di Bidang TIK, 

sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator Jumlah peserta Seminar 

In ternet Sehat dan Pelatihan Teknis Bidang TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi), ya i tu sebanyak 420 orang peserta. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kual itas SDM (aparatur 

dan masyarakat) di Bidang TIK, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah 

mencapai 68,19% untuk target Renstra 2011 -2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya minat dari peserta pe lat ihan (aparatur dan 

mayarakat) , sedangkan kendala dan permasalahan dalam pencapaian 

sasaran i n i , antara lain SDM o p e r a t o r yang d i t u g a s k a n o l e h SKPD 

se r i n gka l i t i d a k t e t a p sehingga has i l p e l a t i h a n t i d a k o p t i m a l dan 

w a k t u p e l a t i h a n d i n i l a i t i d a k m e m a d a i . B e r k a i t a n dengan t i d a k 

adanya SDM o p e r a t o r yang t e t a p m e n g a k i b a t k a n k o n t e n website 

d a r i mas i ng -mas i ng SKPD t i d a k d a p a t d i i s i secara o p t i m a l . 



Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah dengan cara m e l a k u k a n koo rd i na s i dengan 

Badan K e p e g a w a i a n , Pend i d i k an , dan Pe l a t i h an (BKPP), dengan 

m e n g u s u l k a n agar ope ra to r / SDM b i dang TIK d a p a t d i t u n j u k d i 

mas i ng -mas i ng SKPD dan d i b e r i k a n t u n j a n g a n khusus. 

Indikator 
Kinerja 

Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah peserta 
Seminar 
Internet Sehat 
dan Pelatihan 
Teknis Bidang 
TIK (Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi). 

Adanya minat dari 
peserta pelatihan 
(aparatur dan 
mayarakat) 

SDM operator yang 
ditugaskan oleh SKPD 
seringkali tidak tetap 
sehingga hasil 
pelatihan tidak 
optimal dan waktu 
pelatihan dinilai 
tidak memadai 

Mengusulkan agar 
operator/SDM 
bidang TIK dapat 
ditunjuk di 
masing-masing 
SKPD dan 
diberikan 
tunjangan khusus 

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM 

(aparatur dan masyarakat) di Bidang TIK, d i tun jang dengan penggunaan 

berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka 

pencapaian sasaran strategis di atas me l ipu t i Dana, SDM, Peralatan dan 

Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 114.132.970,-, d imana realisasi 

anggaran ter sebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 2: 

Optimalisasi Community Access Point (CAP), dibandingkan anggarannya 

sebesar Rp. 120.000.000,- atau 95,11% dari anggaran. Dengan demikian 

te rdapat efisiensi penggunaan dana 4,89%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dari sasaran strategis 

4 / Meningkatnya kualitas SDM (aparatur dan masyarakat) di Bidang TIK, 

adalah sebagai b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah peserta 
Seminar Internet 
Sehat dan Pelatihan 
Teknis Bidang TIK 
(Teknologi Informasi 
dan Komunikasi). 

Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM Bidang 
Komunikasi dan 
Informasi Kegiatan 
Pelatihan SDM dalam 
Bidang Kominfo 

176 
Orang 

176 
Orang 

100 



Sasaran in i dicapai melalu i Program Fasilitasi Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi dan Informasi yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan : Seminar Internet Sehat, juga Pelatihan SDM dalam Bidang 

Komunikasi dan Informasi, dengan melaksanakan Pelatihan cara update 

Website Kabupaten Bandung, cara menggunakan Aplikasi Perkantoran, 

dan Perencanaan TIK Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan 

ini adalah 176 orang peserta, realisasi 100%. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i adalah 

176 orang peserta, realisasi 100%. 

Urusan Kears ipan 

Sasaran Strategis 5 : 

Terkumpulnyo cir/ip a//el no/ioncil 

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan 

bertambahnya khasanah kearsipan sejarah. 

Sasaran ini d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah bukt i f is ik (peta, photo, dokumen/ arsip) sebagai t indak l an ju t/ 

penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten 

Bandung Tahun 1846-2010). 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : Berapa j um lah bukt i f is ik, baik i t u berupa peta, photo, atau 

dokumen/arsip, sebagai bahan penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah 

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846-2010, yang t e r kumpu l sampai 

dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Terkumpulnya arsip asset nasional, sesuai dengan hasil pengukuran 

k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 



Tabe l 3.5 

Perbandingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja s.d. 
Uraian Kinerja s.d. 

Tahun 2014 Target 
Renstra 

2015 
No. 

Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi % 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah bukti 
fisik (peta, 

1 
berkas 

1 
berkas 

photo, 
dokumen/ 
arsip) sebagai 
tindak lanjut/ 
penyempurnaan 
Buku 
Penelusuran 
Sejarah 
Pemerintah 

2 
dok/ 
arsip 

peta, 
1 

berkas 
foto, 

3 
berkas 
dok/ 
arsip 

peta, 

1 
berkas 
foto, 

3 . 
berkas 
dok/ 
arsip 

2 
berkas 
peta, 2 
berkas 
foto, 4 
berkas 
dok/ 
arsip 

2 berkas 
peta, 2 
berkas 
foto, 4 
berkas 
dok/ 
arsip 

100 

3 berkas 
peta, 3 
berkas 
foto,5 
berkas 

Kabupaten 
Bandung Tahun 

100% , 100% 

1846-2010. 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terkumpulnya arsip asset nasional, sampai dengan tahun 2014, dengan 

ind ikator Jumlah bukt i f is ik (peta, photo, dokumen/arsip) sebagai t indak 

lanjut/penyempurnaan Buku Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten 

Bandung Tahun 1846-2010, ya i tu sebanyak 2 berkas peta, 2 berkas fo to , 4 

berkas dokumen/ars ip, sebagai b e r i k u t : 

> Peta : 

• Peta Kabupaten Bandung Tahun 1926 

• Peta pembagian wi layah (Distrik Dayeuhkolot, Cicalengka, 

Ciparay, dan Kopo) 

> Photo : 

• Bupati Wiranatakusumah III, Wiranatakusumah V, Dewi Sartika 

• Kegiatan para bupat i , Sekolah SD Pangalengan 

> Dokumen/Arsip : 

• Buku Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 

1846-2010 

• Dokumen Preanger I dan II 

• Dokumen Piagam Sultan Mataram 

• Dokumen Daftar Penghasilan para pejabat j aman Pemerintahan 

Belanda. 



Buku Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 

1846-2010 te lah selesai disusun pada. tahun 2011, berisi tentang 

penjelasan buk t i - buk t i pemer intahan yg dipegang para mantan bupat i . 

Adapun untuk tahun 2012 merupakan t indak lanjut/penyempurnaan buku 

tersebut, ya i tu mengumpulkan 3 jenis bukt i f is ik sejarah berupa peta, 

photo, dokumen/ars ip, sementara untuk tahun 2013, kegiatan in i t idak 

ada, dan d i l an ju tkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2014. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terkumpulnya arsip asset nasional, 

untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah mencapai 72,73% untuk ta rget 

Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya SDM Arsiparis d idampingi tenaga ahli sejarah. Bukt i -

bukt i f is ik yang harus d ikumpulkan jumlahnya t idak sedik it , dan dalam 

pencarian dan pengumpulan bukt i tersebut memer lukan wak tu dan biaya 

yang t idak sedik it pula, demik ian pula halnya dengan sul itnya mencar i 

narasumber ahl i sejarah yang notabene memi l i k i bukt i yg autentik ya i tu 

berupa data yang te r tu l i s . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah dengan menelusuri j e j a k keturunan keluarga 

pemegang pemer intahan, menduplikasi arsip yang ada di Arsip Nasional 

Rl (ANRI) dan menduplikasi arsip dari ahli sejarah yg memi l i k i koleksi 

arsip dar i Belanda. 

Indikator Kinerja 
Faktor 

Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah bukti fisik 
(peta, photo, 
dokumen/ arsip) 
sebagai tindak 
lanjut/ 
penyempurnaan 
Buku Penelusuran 
Sejarah 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung Tahun 
1846-2010). 

Adanya SDM 
Arsiparis 
didampingi 
tenaga ahli 
sejarah. 

Terbatasnya tenaga 
ahli yang bergerak di 
bidang kearsipan 
sejarah. 

Menelusuri jejak 
keturunan 
keluarga 
pemegang 
pemerintahan. 

Jumlah bukti fisik 
(peta, photo, 
dokumen/ arsip) 
sebagai tindak 
lanjut/ 
penyempurnaan 
Buku Penelusuran 
Sejarah 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung Tahun 
1846-2010). 

Adanya SDM 
Arsiparis 
didampingi 
tenaga ahli 
sejarah. 

Bukti-bukti fisik yang 
harus dikumpulkan 
banyak sekali, 
memerlukan waktu 
dan biaya yang tidak 
sedikit. 

Menduplikasi arsip 
yang ada di ANRI, 
Perpusnas, 
Museum Yayasan 
Sejarah, Desa, 
Kecamatan 

Jumlah bukti fisik 
(peta, photo, 
dokumen/ arsip) 
sebagai tindak 
lanjut/ 
penyempurnaan 
Buku Penelusuran 
Sejarah 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung Tahun 
1846-2010). 

Adanya SDM 
Arsiparis 
didampingi 
tenaga ahli 
sejarah. 

Naskah sumber 
dokumen/arsip 
sejarah kebanyakan 
berbahasa Belanda 

Menduplikasi arsip 
dari ahli sejarah 
yang memiliki 
koleksi arsip dari 
Belanda. 



c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terkumpulnya arsip asset 

nasional, d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. Sumber 

daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas 

me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 113.200.000,-, dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp. 94.205.000,- atau 83,22% dar i anggaran. 

Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 16,78%. 

d. Analis is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

5 : Terkumpulnya arsip asset nasional, adalah sebagai b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah bukti fisik 
(peta, photo, 

Program Perbaikan 
Sistem Admim'strasi 

dokumen/ arsip) Kegiatan : Pengumpulan 1 
1 berkas 
peta, 1 
berkas 

sebagai tindak Data berkas 
1 berkas 
peta, 1 
berkas lanjut/ peta, 1 

1 berkas 
peta, 1 
berkas 

penyempurnaan berkas foto, 1 
berkas 
dok/ 
arsip 

100 
Buku Penelusuran 
Sejarah 

foto, 1 
berkas 

foto, 1 
berkas 
dok/ 
arsip 

100 

Pemerintah dok/ 

foto, 1 
berkas 
dok/ 
arsip 

Kabupaten arsip 

foto, 1 
berkas 
dok/ 
arsip 

Bandung Tahun 
1846-2010). 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Perbaikan Sistem Administrasi 

yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan : Pengumpulan Data, 

dengan melaksanakan pencarian dan pengumpulan bukt i f is ik berupa 

peta, photo, dan dokumen/arsip sejarah. 

Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan in i adalah 1 

berkas peta, 1 berkas f o to , 1 berkas dokumen/arsip, realisasi 100%. 

Sasaran Strategis 6 : 

Terkelola dan termanfaatkannya ar/ip yang autentik dan terpercaya. 

yang berkaitan dengan keperdataan kependudukan. 



a. Deskripsi Sasaran dan Capaian K ine r ja 

. Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk penyelamatan dan 

pelestar ian arsip atau dokumen Pemerintah Kabupaten Bandung, yang 

berka i tan dengan keperdataan penduduk. 

Sasaran ini d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah arsip yang mengalami pemilahan dan penyusunan Daftar 

Pertelaan Arsip di Disdukcasip. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : Berapa j u m l a h box arsip yang d ip i lah dan d ida f ta r ke dalam 

Daftar Pertelaan Arsip, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Terkelo la dan termanfaatkannya arsip yang autent i k dan terpercaya, yang 

berka i tan dengan keperdataan kependudukan, sesuai dengan hasil 

pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu, realisasi sampai dengan tahun la lu, dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.6 

Perbandingan Capaian K ine r ja Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
% 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah arsip 
yang 
mengalami 
pemilahan 
dan 
penyusunan 
Daftar 
Pertelaan 
Arsip di 
Disdukcasip. 

700 
Box 

100 

700 
Box 

700 Box 900 Box 

Tabel di atas memper l iha tkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terkelo la dan termanfaatkannya arsip yang autent i k dan terpercaya, yang 

berka i tan dengan keperdataan kependudukan, sampai dengan tahun 

2014, dengan ind ikator Jumlah arsip yang mengalami pemilahan dan 

penyusunan Daftar Pertelaan Arsip di Disdukcasip, ya i tu sebanyak 700 

Box. Tahun 2014 kegiatan ini t idak dilaksanakan, t e t ap i akan d i l an jutkan 

pada tahun 2015. 



b. Analis is Penyebab Keberhasilan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terkelola dan termanfaatkannya 

arsip yang autent i k dan terpercaya, yang berkaitan dengan keperdataan 

kependudukan, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau sudah mencapai 

77,78% untuk ta rget Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain /Adanya SDM Arsiparis. Banyaknya volume arsip yang rusak, 

sudah menahun, t idak terpel iharanya arsip yang berada di gudang arsip, 

serta kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, merupakan hambatan 

bagi pengelolaan arsip di SKPD emikian pula dengan sarana prasarana 

yang kurang memadai . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah dengan menghimbau agar setiap SKPD 

menyediakan sarana prasarana kearsipan. 

Indikator 
Kinerja 

Faktor 
Pendukung 

Kendala dan 
Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah arsip 
yang mengalami 
pemilahan dan 
penyusunan 
Daftar Pertelaan 
Arsip di 
Disdukcasip 

SDM Arsiparis Banyak volume arsip 
yang rusak, sudah 
menahun, karena 
tidak terpelihara 

Menghimbau agar 
setiap SKPD 
menyediakan 
sarana prasarana 
kearsipan. 

Jumlah arsip 
yang mengalami 
pemilahan dan 
penyusunan 
Daftar Pertelaan 
Arsip di 
Disdukcasip 

SDM Arsiparis 

Kurangnyasarana : 

dan prasarana 
kearsipan 

Menghimbau agar 
setiap SKPD 
menyediakan 
sarana prasarana 
kearsipan. 

c. Analis is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terkelola dan termanfaatkannya 

arsip yang autent i k dan terpercaya, yang berkaitan dengan keperdataan 

kependudukan, d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. 

Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 0,-. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

6 : Terkelo la dan termanfaatkannya arsip yang autent i k dan terpercaya, 



yang berka i tan dengan keperdataan kependudukan, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Program dan Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah arsip 
yang mengalami 
pemilahan dan 
penyusunan 
Daftar Pertelaan 
Arsip di 
Disdukcasip 

Program Penyelamatan 
dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah 
Kegiatan Pendataan dan 
Penataan Dokumen/Arsip 
Daerah 

Sasaran ini dicapai melalu i Program Penyelamatan dan Pelestarian 

Dokumen/Arsip Daerah yang operasionalisasinya d idukung oleh kegiatan : 

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, dengan melaksanakan 

pemilahan dan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip. 

Sasaran Strategis 7 : 

Terlak/anonya oplimali/a/i pengelolaan clan pemanfaatan UJeb/ite flr/ip. 

SimflRDfl (Si/tem Informa/i fflanajemen flr/ip Daerah) dan SOP Pelayanan 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan 

penambahan j u m l a h entry arsip sebanyak 5000 record a r t inya 5000 arsip, 

hitungan tersebut bisa per lembar atau per berkas, dimana hasilnya 

kemudian d i j i l i d menjad i 1 modul; dan Jumlah wak tu publikasi kearsipan 

mela lu i www.ars ip.bandungkab.go. id. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

• Ind iktor k iner ja Jumlah entry data arsip dinamis in ak t i f dan statis, 

d ih i tung dengan cara berapa j um lah record/modul arsip yang d i -ent ry , 

sampai dengan tahun 2014; 

• Indikator k iner ja Jumlah wak tu publikasi kearsipan mela lu i 

www.ars ip.bandungkab.go. id, d ih i tung dengan cara berapa bulan 

kearsipan dipubl ikas ikan melalu i www.ars ip.bandungkab.go. id, sampai 

dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya optimal isas i pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, 

SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah) dan SOP Pelayanan, 

sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

http://www.arsip.bandungkab.go.id
http://www.arsip.bandungkab.go.id
http://www.arsip.bandungkab.go.id


Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rge t Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

T a b e l 3 . 7 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu , dan Ta rge t 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja s.d. 
Uraian Kinerja s.d. 

2014 
Tahun 

Target 
Renstra No. 

Kinerja 

Target 
Renstra 

Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi % 

Capaian 
2015 

1. Jumlah 1 2 3 
entry data 
arsip 

modul 
= 5000 

modul= 
10000 

modul= 
15000 

4 
modul= 

4 modul= 
20000 
record 

100 

5 
modul= 

dinamis in record record record 20000 

4 modul= 
20000 
record 

100 
25000 

aktif dan 
statis 

100% 100% 100% 
record 

4 modul= 
20000 
record 

record 

2. Jumlah 
waktu 
publikasi 

12 
bulan 

24 
bulan 

36 
bulan 

kearsipan 
melalui 
www.arsip. 100% 100% 100% 

48 
bulan 

48 bulan 100 60 bulan 

bandungka 
b.go.id. 

| Rata-rata 80% 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, 

SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah) dan SOP Pelayanan, 

sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator sebagai b e r i k u t : 

> Jumlah entry data arsip dinamis in ak t i f dan statis, ya i tu : 4 modu l = 

25000 record 

> Jumlah wak tu publikasi kearsipan melalu i www.ars ip.bandungkab. 

go.id, ya i tu selama 48 bulan 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya optimalisasi 

pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem Informasi 

Manajemen Arsip Daerah) dan SOP Pelayanan, untuk tahun 2014 adalah 

100%, atau te lah mencapai 80% untuk target Renstra 2011 -2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya SIMARDA, dan www.arsip.bandungkab.go.id , 

http://www.arsip
http://www.arsip.bandungkab
http://www.arsip.bandungkab.go.id


sedangkan yang menjad i kendala, antara lain sarana prasarana t idak 

memadai . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah penambahan sarana prasarana. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah entry data arsip 
dinamis in aktif dan 
statis 

Adanya SIMARDA Sarana prasarana 
kurang memadai 

Penambahan 
sarana 
prasarana 

Jumlah waktu publikasi 
kearsipan melalui 
www.arsip.bandungkab. 
go.id. 

Adanya 
www.arsip.bandung 
kab.go.id. 

Sarana prasarana 
kurang memadai 

Penambahan 
sarana 
prasarana 

c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terlaksananya optimalisasi 

pengelolaan dan pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem Informasi 

Manajemen Arsip Daerah) dan SOP Pelayanan, d i tun jang dengan 

penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam 

rangka pencapaian sasaran strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, 

Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 77.004.050, dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp. 77.005.050,- atau 100% dari anggaran. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

7 : Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Website 

Arsip, SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah) dan SOP 

Pelayanan, adalah sebagai b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output No. Indikator Kinerja 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 

1. Jumlah entry data arsip 
dinamis in aktif dan statis 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 
Kegiatan Penyediaan 
Sarana Layanan 
Informasi Arsip 

1 
modul= 

5000 
record 

1 module 

5000 
record 

100 

2. Jumlah waktu publikasi 
kearsipan melalui 
www.arsip.bandungkab.go.id. 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 
Kegiatan Penyediaan 
Sarana Layanan 
Informasi Arsip 

12 
bulan 

12 bulan ioo 

http://www.arsip.bandungkab
http://www.arsip.bandung
http://www.arsip.bandungkab.go.id


Sasaran ini dicapai melalu i Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Informasi, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan : 

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip, dengan melaksanakan ent ry 

data arsip dinamis in ak t i f dan statis juga dengan melaksanakan publikasi 

kearsipan mela lu i www.arsip.bandungkab.go.id 

Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan in i adalah 

entry data arsip dinamis in a k t i f dan statis 1 modul= 5000 record; dan 

Jumlah w a k t u publikasi kearsipan mela lu i www.ars ip.bandungkab.go. id. 

12 bulan realisasi 100%. 

Arsip teks tua l dimasukkan ke media baru secara komputerisasi ke 

Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIMARDA). Kegiatan in i 

merupakan kegiatan r u t i n . SIMARDA ke depannya akan mengalami 

pengembangan aplikasi disesuaikan dengan program pusat berka i tan 

dengan adanya pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD), 

ya i tu aplikasi yang te lah dirancang khusus untuk mengatasi dan 

membantu dalam manajemen agenda surat dan kearsipan yang te l ah 

didesain untuk agenda surat instansi Kantor Departemen, Kantor Pemda, 

Kantor Pemkab/Pemkot dan instansi pemer in tah lainnya. Dalam f i t u r 

program arsip, yang berka i tan dengan pengelolaan arsip antara la in, 

mengenai Retensi Surat Masuk, di dalamnya memuat : Setting Retensi 

Berkala (Otomatis) ; Input Retensi Pil ihan (Kondisional); Penilaian Status 

Dokumen (Dimusnahkan, Permanen, Dinilai kembal i ) ; Rekapitulasi 

Retensi. 

Sasaran Strategis 8 : 

meningkatnya kualita/ dan kuantita/ pelayanan 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K i ne r j a 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan hasil dari 

pembinaan kearsipan berupa penataan kearsipan sesuai peraturan yang 

ber laku, serta pemahaman dan peningkatan wawasan para aparatur desa 

di l ingkungan Pemer intah Kabupaten Bandung, berka i tan dengan 

kearsipan, da lam rangka meningkatkan kualitas dan kuant itas pelayanan. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai 

peraturan yang ber laku; dan Jumlah perangkat desa yang memahami 

kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa. 

http://www.arsip.bandungkab.go.id
http://www.arsip.bandungkab.go.id


Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

• Ind iktor k iner ja Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan 

kearsipan sesuai peraturan yang ber laku, d ih i tung dengan cara berapa 

j u m l a h lembaga, ya i t u SKPD, Desa, Satuan Pendidikan, yang te lah 

melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang ber laku, 

sampai dengan tahun 2014; 

• Indikator k iner ja Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan 

dalam rangka Arsip Masuk Desa, d ih i tung dengan cara berapa orang 

yang te lah meng ikut i sosialisasi kearsipan dan dianggap te lah 

memahami kearsipan, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k ine r ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Meningkatnya kual itas dan kuantitas pelayanan, sesuai dengan hasil 

pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rge t Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.8 

Perband ingan Capaian K ine r ja Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu , dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra No. 
Kinerja 

Target 
Renstra 

Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi % 

Capaian 
2015 

1. Jumlah lembaga 
yang sudah 
melaksanakan 28 37 63 
penataan 
kearsipan sesuai 

110 110 100 164 

peraturan yang 
berlaku. 

100% 100% 100% 

2. Jumlah 
perangkat desa 
yang memahami 
kearsipan dalam 
rangka Arsip 100% 

60 

100% 

90 

100% 

140 140 100 190 

Masuk Desa 
Rata-rata 70,39% 

Tabe l di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Meningkatnya kual itas dan kuantitas pelayanan, sampai dengan tahun 

2014, dengan ind ikator sebagai b e r i k u t : 



> Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai 

peraturan yang ber laku, ya i tu : 110 lembaga t e rd i r i dar i , 9 Dinas/ 

Badan/Kantor/Bagian, 16 Kecamatan, 4 Kelurahan, 41 Desa, 40 

Satuan Pendidikan 

> Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan da lam rangka Arsip 

Masuk Desa, ya i tu sebanyak 140 orang perangkat desa. 

b. Analis is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kual itas dan kuantitas 

pelayanan, untuk tahun 2014 adalah 100%, a tau te lah mencapai 70,39% 

untuk ta rget Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya SDM Arsiparis atau pengelola arsiparis a t^u adanya 

pemahaman kearsipan di lembaga yang bersangkutan; Adanya regulasi 

sebagai pedoman untuk pelaksanaan ta ta kelola arsip; adanya sarana dan 

prasarana , sedangkan yang menjad i kendala, antara lain kurangnya SDM 

Arsiparis atau pengelola arsip secara khusus pada lembaga yang 

bersangkutan; kurangnya perhat ian dari lembaga terhadap pengadaan 

sarana prasarana kearsipan. 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah d iber i pemahaman mela lu i bimbingan teknis, 

sosialisasi, pembinaan, mon i tor ing dan evaluasi kearsipan. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah lembaga yang 
sudah melaksanakan 
penataan kearsipan 
sesuai peraturan yang 
berlaku. 

Adanya SDM 
Arsiparis atau 
pengelola arsiparis 
atau adanya 
pemahaman 
kearsipan di 
lembaga yang 
bersangkutan 

Kurangnya SDM 
Arsiparis atau 
pengelola arsip 
secara khusus 
pada lembaga 
yang 
bersangkutan 

Pemberian 
pemahaman 
melalui 
bimbingan 
teknis, 
sosialisasi, 
pembinaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
kearsipan. 

Jumlah perangkat desa 
yang memahami 
kearsipan dalam rangka 
Arsip Masuk Desa 

Adanya regulasi 
sebagai pedoman 
untuk pelaksanaan 
tata kelola arsip 

Kurangnya 
perhatian dari 
lembaga terhadap 
pengadaan sarana 
prasarana 
kearsipan 

Pemberian 
pemahaman 
melalui 
bimbingan 
teknis, 
sosialisasi, 
pembinaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
kearsipan. 

Jumlah perangkat desa 
yang memahami 
kearsipan dalam rangka 
Arsip Masuk Desa 

Adanya sarana dan 
prasarana 

Kurangnya 
perhatian dari 
lembaga terhadap 
pengadaan sarana 
prasarana 
kearsipan 

Pemberian 
pemahaman 
melalui 
bimbingan 
teknis, 
sosialisasi, 
pembinaan, 
monitoring dan 
evaluasi 
kearsipan. 

c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Meningkatnya kual itas dan 

kuantitas pelayanan, d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber 



daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran 

strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk ind ikator k ine r ja Jumlah lembaga yang sudah melaksanakan 

penataan kearsipan sesuai peraturan yang ber laku, tahun 2014 sebesar 

Rp.177.517.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 230.017.000,-

atau 77,18% dar i anggaran. Dengan demik ian te rdapat efisiensi 

penggunaan dana 22,82%. Untuk ind ikator k iner ja Jumlah perangkat desa 

yang memahami kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa 2014 sebesar 

Rp. 98.965.000,-, dibandingkan anggarannya sebesar Rp.100.255.000,-

atau 98 ,71% dar i anggaran. Dengan demik ian te rdapat efisiensi 

penggunaan dana 1,29%. 

d. Analis is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

8 : Meningkatnya kual itas dan kuantitas pelayanan, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 

1. Jumlah lembaga yang sudah 
melaksanakan penataan 
kearsipan sesuai peraturan 
yang berlaku. 

Program 
Penyelamatan dan 
Pelestarian 
Dokumen/Arsip 
Daerah 
Kegiatan Pendataan 
dan Penataan 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

.' 47 47 100 

2. Jumlah perangkat desa yang 
memahami kearsipan dalam 
rangka Arsip Masuk Desa 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 
Kegiatan Sosialisasi/ 
Penyuluhan 
Kearsipan di 
Lingkungan Instansi 
Pemerintah/Swasta. 

50 50 100 

Sasaran in i dicapai melalu i Program Penyelamatan dan Pelestarian 

Dokumen/Arsip Daerah dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Informasi, yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pendataan 



dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah dan Kegiatan Sosialisasi/ 

Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta, dengan 

melaksanakan bimbingan teknis, sosilaisasi, pembinaan, mon i tor ing , dan 

evaluasi kearsipan, da lam rangka peningkatan pemahaman SDM. 

Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan in i adalah 47 

lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan 

yang ber laku; dan 50 orang perangkat desa yang memahami kearsipan 

dalam rangka Arsip Masuk Desa , realisasi 100%. 

Adanya Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa, da lam rangka 

meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok ya i tu mengatur, 

mengurus, member ikan perl indungan serta kepastian atas pelayanan 

kepala desa, mengharuskan aparatur desa d ibekal i b imbingan teknis 

(b imtek ) . 

Ada 3 (t iga) poin t u j uan dari b imtek i n i , ya i tu : Menciptakan 

pemahaman dan wawasan peserta; Meningkatkan pengetahuan dan 

keterampi lan peserta; Meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan. 

Adapun sasaran pr ior i tas adalah para Sekretaris Desa. 

Sasaran Strategis 9 : 

Terlak/ananyo pemeliharaan clan peraivalan or/ip 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk menggambarkan 

pemel iharaan r u t i n sarana dan prasarana kearsipan mela lu i fumigasi. 

Sasaran ini d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipel ihara mela lu i fumigasi. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : Berapa j u m l a h lokasi penyimpanan arsip yang d ipel ihara mela lu i 

fumigasi, yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Terlaksananya pemel iharaan dan perawatan arsip, sesuai dengan hasil 

pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 



Tabe l 3.9 

Perband ingan Capaian K ine r ja Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Ta rge t 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
% 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1- Jumlah lokasi 
penyimpanan 
arsip yang 
dipelihara 
melalui fumigasi 

4 
lokasi 
100% 

8 
lokasi 

8 lokasi 100% 
12 

lokasi 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya pemel iharaan dan perawatan arsip, sampai dengan tahun 

2014, dengan ind ikator Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang d ipel ihara 

mela lu i fumigas i , ya i tu sebanyak 8 lokasi, ya i tu beberapa ruangan yang 

berada di Perpustakaan Daerah, Depo Arsip, dan Bina Marga. 

b. Analis is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya pemel iharaan dan 

perawatan arsip, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te l ah mencapai 

66,67% untuk t a r ge t Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : SDM Arsiparis, SDM Pengelola Arsip di SKPD, Kecamatan, 

Desa dan Kelurahan; Arsip sebagai bukt i pertanggungjawaban 

pemer in tah , sedangkan yang menjad i kendala, antara lain Belum semua 

SKPD menganggarkan fumigasi atau jenis perawatan arsip lainnya, secara 

khusus. 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah Sosialisasi Kearsipan untuk meningkatkan 

pemahaman semua SKPD berkaitan dengan Kearsipan. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Jumlah lokasi 
penyimpanan arsip 
yang dipelihara 
melalui fumigasi 

SDM Arsiparis, SDM 
Pengelola Arsip di 
SKPD, Kecamatan, 
Desa dan Kelurahan 

Belum semua 
SKPD 
menganggarkan 
fumigasi atau 
jenis perawatan 
arsip lainnya, 
secara khusus. 

Sosialisasi 
Kearsipan untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
semua SKPD 
berkaitan dengan 
Kearsipan. 

Jumlah lokasi 
penyimpanan arsip 
yang dipelihara 
melalui fumigasi 

Arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban 
pemerintah. 

Belum semua 
SKPD 
menganggarkan 
fumigasi atau 
jenis perawatan 
arsip lainnya, 
secara khusus. 

Sosialisasi 
Kearsipan untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
semua SKPD 
berkaitan dengan 
Kearsipan. 



c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terlaksananya pemel iharaan dan 

perawatan arsip, d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. 

Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k ine r ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 88.195.170,-, dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp. 88.330,000,- atau 99,85% dari anggaran. Dengan 

demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 0,15%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k ine r ja dari sasaran strategis 

9 / Terlaksananya pemel iharaan dan perawatan arsip, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output Program dan 

Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah lokasi penyimpanan 
arsip yang dipelihara melalui 
fumigasi 

Program 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Sarana dan 
Prasarana Kearsipan 
Kegiatan 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Arsip 
Daerah 

4 
lokasi 

4 lokasi 100 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Sarana dan Prasarana Kearsipan, yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah, dengan melaksanakan 

pemel iharaan dengan obat-obatan mela lu i fumigasi. 

Target keluaran (output) dar i pelaksanaan kegiatan in i adalah 4 

lokasi penyimpanan arsip yang dipel ihara mela lu i fumigasi, realisasi 100%. 

Urusan Komunikas i dan I n f o rma t i k a 

Sasaran Strategis 10 : 

Terciptanyo kerja/ama dengan berbagai /lakeholder dalam pengebaran 

informa/i pembangunan 



a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk untuk menggambarkan 

pemanfaatan media e lek t ron ik ya i tu radio dan mob i l operasional l iputan 

kegiatan di lapangan (on air), sebagai media penyebaran informasi 

pembangunan. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah siaran bersama dengan SKPD dalam acara Kontak Dinas di Radio 

Kandaga; dan Jumlah kegiatan Relay (siaran langsung di lapangan). 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : 

• Ind iktor k ine r ja Jumlah siaran bersama dengan SKPD dalam acara 

Kontak Dinas d i Radio Kandaga, d ih i tung dengan cara berapa kali acara 

Kontak Dinas dilaksanakan, sampai dengan tahun 2014; 

• Indikator k iner ja Jumlah kegiatan Relay (siaran langsung di lapangan), 

d ih i tung dengan cara berapa kali kegiatan Relay (siaran langsung di 

lapangan) dilaksanakan, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k ine r ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis Terc iptanya 

kerjasama dengan berbagai stakeholder da lam penyebaran informasi 

pembangunan, sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi 

mencapai 105,83%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan target Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.10 

Perbandingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
% 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah siaran 
bersama dengan 
SKPD dalam 
Acara Kontak 
Dinas 

100 
kali 

100% 

160 
kali 

100% 

239 
kali 

100% 
293 
kali 

343 kali 117 347 

2. Jumlah kegiatan 
Relay (siaran 
langsung di 
lapangan) 

50 
kali 

100% 

100 
kali 

100% 

120 
kali 

100% 

168 
kali 

159 kali 94,65 216 

Rata-rata 86,24% 



. Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terc iptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder da lam penyebaran 

informas i pembangunan, sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator 

sebagai b e r i k u t : 

> Jumlah siaran bersama dengan SKPD dalam acara Kontak Dinas di 

Radio, ya i tu sebanyak : 343 kali . 

> Jumlah kegiatan Relay (siaran langsung di lapangan), ya i tu sebanyak 

159 ka l i . 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Pen ingkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terc iptanya kerjasama dengan 

berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan, untuk 

tahun 2014 adalah 105,83%, atau te lah mencapai 86,24% untuk ta rge t 

Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya Radio, sedangkan yang menjad i kendala, antara lain 

sarana media diseminasi informasi melalu i radio i n i , khususnya dalam 

kegiatan Kontak Dinas SKPD, belum d imanfaatkan secara op t ima l . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah Pihak Bapapsi mendatangi narasumber, 

misalnya mendatangi kepala SKPD, langsung reportase; Melakukan 

perekaman, d ibuatkan jingle untuk sosialisasi program dan kegiatan SKPD 

te r ka i t . 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah siaran bersama 
dengan SKPD dalam 
acara Kontak Dinas 

Radio Kandaga Kegiatan Kontak 
Dinas melalui 
Radio Kandaga, 
belum 
dimanfaatkan 
secara optimal. 

Pihak Bapapsi 
mendatangi 
narasumber, 
misalnya 
mendatangi 
kepala SKPD, 
langsung 
reportase. 

Jumlah kegiatan Relay 
(siaran langsung di 
lapangan) 

Radio Kandaga Kegiatan Kontak 
Dinas melalui 
Radio Kandaga, 
belum 
dimanfaatkan 
secara optimal. 

Melakukan 
perekaman, 
dibuatkan 
jingle untuk 
sosialisasi 
program dan 
kegiatan SKPD 
terkait. 



c. Anal is is atas Efis iensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k ine r ja sasaran strategis Terc iptanya kerjasama dengan 

berbagai stakeholder dalam penyebaran informasi pembangunan, 

d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya yang 

digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas me l i pu t i 

Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.061.398.133,-, d imana realisasi 

anggaran ter sebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 11: 

Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Informasi 

Masyarakat (KIM) di t ingkat Kecamatan; dan Sasaran Strategis 12: 

Terlaksananya diseminasi dan pendistr ibusian informasi nasional dan 

daerah, namun t idak termasuk untuk ind ikator 3: Jumlah w a k t u up date 

informasi mela lu i website Kabupaten Bandung (bulan), dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp.1.099.850.000,- atau 96,50% dar i anggaran. 

Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 3,50%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dari sasaran strategis 

10 : Terc iptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder da lam 

penyebaran informasi pembangunan, adalah sebagai ber ikut : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 
Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan Target Realisasi % 

1. Jumlah siaran bersama 
dengan SKPD dalam acara 
Kontak Dinas 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

54 kali 104 kali 192,60 

2. Jumlah kegiatan Relay 
(siaran langsung di 
lapangan) 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

48 kali 45 kali 93,75% 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan 

Informasi, dengan melaksanakan diseminasi (penyebarluasan) informasi 

mela lu i media radio. 



Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i adalah 54 

kali siaran bersama dengan SKPD dalam acara Kontak Dinas; dan 48 kali 

kegiatan Relay (siaran langsung di lapangan), realisasi 104 kali siaran 

bersama dengan SKPD dalam acara Kontak Dinas atau 192,60% dar i yang 

d i ta rgetkan; dan 45 kali kegiatan Relay (siaran langsung di lapangan) atau 

93,75% dar i yang d i ta rgetkan. 

Penyebarluasan informasi pembangunan, pemer intahan dan 

kemasyarakatan, d iantaranya dilaksanakan mela lu i Radio Kandaga melaui 

Program acara Kontak Dinas SKPD dan Kegiatan Siaran Langsung (Relay) di 

lapangan dengan memanfaatkan mob i l operasional l i putan kegiatan di 

lapangan (on air), di dalamnya terdapat perangkat studio dengan 

kekuatan 300 w a t t , dengan pemancar FM. Pel iputan lebih banyak 

berkenaan dengan acara ceremonial p impinan. Selain i t u memfas i l i tas i 

lembaga masyarakat dalam kegiatan sosialisasi aspek-aspek 

kemasyarakatan. 

Tujuan dar i sosialisasi in i ya i tu untuk dapat mengetahui t ingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang d ipero leh melalu i 

Kontak Pendengar. 

Sasaran Strategis 11 : 

Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunika/i 

Informa/i Ala/yarakat (KIA1) di tingkat Kecamatan 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran in i dimaksudkan untuk menggambarkan pemanfaatan 

media konvensional sepert i Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 

sebagai wadah sosialisasi program dan kegiatan SKPD dan organisasi 

masyarakat lainnya. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah lokasi yang d idata potensi kelompok komunikasi sosial t ingkat 

kecamatan, dan Persentase pemberdayaan KIM dalam member ikan 

informasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

• Ind iktor k iner ja Jumlah lokasi yang d idata potensi kelompok komunikasi 

sosial t ingkat kecamatan, d ih i tung dengan cara berapa kecamatan yang 

d idata keberadaan kelompok komunikasi sosial, sampai dengan tahun 

2014; 



• Indikator k iner ja Persentase pemberdayaan KIM dalam member ikan 

informas i kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat, d ih i tung dengan 

cara berapa j u m l a h KIM yang ak t i f berbanding seluruh j u m l a h KIM yang 

te rda ta , sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis Adanya 

cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Informasi 

Masyarakat (KIM) di t ingkat Kecamatan, sesuai dengan hasil pengukuran 

k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rge t Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

T a b e l 3 . 1 1 

Perband ingan Capaian K ine r ja Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi % 
Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah lokasi 
yang didata 

16 
kec. 

16 
kec. 

29 
kec. 

potensi kelompok 
komunikasi sosial 

100% 100% 31 kec 31 kec 100 31 kec. 

tingkat 
kecamatan 

2. Persentase 
pemberdayaan 
KIM dalam 

: 5% 15% 

memberikan 
informasi kepada 
Pemerintah 

100% 100% 
35% 35% 100 50% 

Daerah dan 
Masyarakat 

Rata-rata 85% 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Informasi 

Masyarakat (KIM) di t ingkat Kecamatan, sampai dengan tahun 2014, 

dengan ind ikator sebagai b e r i k u t : 

> Jumlah lokasi yang d idata potensi kelompok komunikasi sosial t ingkat 

kecamatan, ya i tu sebanyak : 31 kecamatan. 

> Persentase pemberdayaan KIM dalam member ikan informas i kepada 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat, ya i tu 35%. 



b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Adanya cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) di t ingkat 

Kecamatan, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah mencapai 85% 

untuk ta rge t Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain / adanya beberapa kelompok sosial masyarakat, sedangkan 

yang menjad i kendala, antara lain KIM yang sudah te rbentuk , sampai saat 

in i masih dirasa kurang berfungsi, d iantaranya disebabkan dukungan 

sarana prasarana untuk mendiseminasikan informasi di t ingkat 

kecamatan, sangat terbatas. 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah d i lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i antara la in, adalah dengan memotivas i KIM untuk 

selalu bergerak ak t i f sesuai kemampuan, dan dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang ada. Pada tahun 2012 BAPAPSI te lah 

membangun media kabel jen is Fiber Optic sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya jangkau akses i n te rne t d i wi layah Pemerintah 

Kabupaten Bandung termasuk kecamatan dan kelurahan. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah lokasi yang 
didata potensi kelompok 
komunikasi sosial 
tingkat kecamatan 

Adanya beberapa 
kelompok sosial 
masyarakat 

KIM yang sudah 
terbentuk, sampai 
saat ini masih 
dirasa kurang 
berfungsi, 
diantaranya 
disebabkan 
dukungan sarana 
prasarana untuk 
mendiseminasikan 
informasi di 
tingkat 
kecamatan, 
sangat terbatas. 

Memberi 
motivasi 
kepada KIM 
untuk selalu 
bergerak aktif 
sesuai 
kemampuan, 
dan dengan 
memanfaatkan 
sarana dan 
prasarana yang 
ada. 

Persentase 
pemberdayaan KIM 
dalam memberikan 
informasi kepada 
Pemerintah Daerah dan 
Masyarakat 

Adanya beberapa 
kelompok sosial 
masyarakat 

KIM yang sudah 
terbentuk, sampai 
saat ini masih 
dirasa kurang 
berfungsi, 
diantaranya 
disebabkan 
dukungan sarana 
prasarana untuk 
mendiseminasikan 
informasi di 
tingkat 
kecamatan, 
sangat terbatas. 

Memberi 
motivasi 
kepada KIM 
untuk selalu 
bergerak aktif 
sesuai 
kemampuan, 
dan dengan 
memanfaatkan 
sarana dan 
prasarana yang 
ada. 

c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Adanya cakupan pengembangan 

dan pemberdayaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) di t ingkat 

Kecamatan, d i tun jang dengan penggunaan berbagai sumber daya. 

Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 



Tota l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k ine r ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.061.398.133,-, dimana realisasi 

anggaran ter sebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 10: 

Terc iptanya kerjasama dengan berbagai stakeholder da lam penyebaran 

informas i pembangunan; dan Sasaran Strategis 12: Terlaksananya 

diseminasi dan pendistr ibusian informasi nasional dan daerah, namun 

t idak termasuk untuk ind ikator 3: Jumlah wak tu up date informasi 

mela lu i website Kabupaten Bandung (bulan), dibandingkan anggarannya 

sebesar Rp.1.099.850.000,- atau 96,50% dari anggaran. Dengan demik ian 

te rdapat efisiensi penggunaan dana 3,50%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

11 : Adanya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi 

Informasi Masyarakat (KIM) di t ingkat Kecamatan, adalah sebagai ber ikut : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output No. Indikator Kinerja 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 

1. Jumlah lokasi yang didata 
potensi kelompok komunikasi 
sosial tingkat kecamatan 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

2 kec. 2 kec. 100 

2. Persentase pemberdayaan 
KIM dalam memberikan 
informasi kepada Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

15% 15% 100 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan 

Informasi, dengan melaksanakan pendataan potensi kelompok sosial 

t ingkat kecamatan dan pendataan persentase pemberdayaan kelompok 

informasi masyarakat da lam member ikan informasi kepada pemer intah 

daerah dan masyarakat. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i adalah 2 

lokasi yang d idata potensi kelompok komunikasi sosial t ingkat kecamatan; 

dan 15% pemberdayaan KIM dalam member ikan informas i kepada 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat, realisasi 100%. 



Jenis pelayanan dasar cakupan pengembangan dan pemberdayaan 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di t ingkat kecamatan, merupakan 

salah satu ta rge t jen i s pelayanan/indikator pencapaian Standar Pelayanan 

Min imal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi. 

Sasaran Strategis 12 : 

Terlak/ananya di/emina/i dan pendi/lribu/ian informa/i na/ional dan 

daerah 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran in i dimaksudkan untuk menggambarkan capaian realisasi 

diseminasi informas i mela lu i berbagai media yang ada/tersedia. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga; Jumlah edisi Majalah Kertaraharja 

yang d i t e rb i t kan ; Jumlah wak tu up date informasi mela lu i website 

Kabupaten Bandung; Jumlah pelaksanaan per tunjukkan rakyat; Jumlah 

pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i media 

interpersona l : sarasehan, ceramah/ diskusi, lokakarya; Jumlah 

pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i media luar 

ruang : bu l l e t i n , leaflet, booklet, brosur, dan bal iho; Jumlah kegiatan 

Pameran Dinamika Pembangunan. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

• Ind iktor k ine r ja Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga, d ih i tung dengan 

cara berapa bulan kegiatan siaran Radio Kandaga dilaksanakan, sampai 

dengan tahun 2014; 

• Indikator k iner ja Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang d i t e rb i t kan , 

d ih i tung dengan cara berapa edisi Majalah Kertaraharja d i t e rb i t kan , 

sampai dengan tahun 2014; 

• Ind iktor k iner ja Jumlah wak tu up date informasi mela lu i website 

Kabupaten Bandung, d ih i tung dengan cara berapa bulan up date 

informas i mela lu i website Kabupaten Bandung dilaksanakan, sampai 

dengan tahun 2014; 

• Ind iktor k ine r ja Jumlah pelaksanaan per tunjukkan rakyat, d ih i tung 

dengan cara berapa kal i per tunjukan rakyat dilaksanakan, sampai 

dengan tahun 2014; 

• Ind iktor k ine r ja Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian 

informasi mela lu i media interpersonal : sarasehan, ceramah/diskusi, 



lokakarya, d ih i tung dengan cara berapa kal i diseminasi dan 

pendistr ibusian informasi melalu i media interpersona l dilaksanakan, 

sampai dengan tahun 2014; 

• Ind iktor k iner ja Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian 

informas i mela lu i media luar ruang : bu l l e t i n , leaflet, booklet, brosur, 

dan bal iho, d ih i tung dengan cara berapa j u m l a h tema diseminasi dan 

pendistr ibusian informasi mela lu i media luar ruang , sampai dengan 

tahun 2014; 

• Ind iktor k iner ja Jumlah kegiatan Pameran Dinamika Pembangunan, 

d ih i tung dengan cara berapa kali kegiatan Pameran Dinamika 

Pembangunan dilaksanakan, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Terlaksananya diseminasi dan pendistr ibusian informasi nasional dan 

daerah, sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 

100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu, dan ta rge t Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.12 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu , dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
0/ 
/o 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah kegiatan 
siaran Radio 
Kandaga (bulan) 

12 

100% 

24 

100% 

36 

100% 
48 48 100 60 

2. Jumlah edisi 
Majalah 
Kertaraharja 
yang diterbitkan 

4 
100% 

10 
100% 

16 
100% 

22 22 100 28 

3. Jumlah waktu 
up date 
informasi 
melalui website 
Kabupaten 
Bandung (bulan) 

12 

100% 

24 

100% 

36 

100% 
48 48 100 60 

4. Jumlah 
pelaksanaan 
pertunjukkan 
rakyat (kali 
kegiatan) 

• 4 

100% 
8 8 100 14 



No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi 

/o 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

5. Jumlah 
pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi 
melalui media 
interpersonal : 
sarasehan, 
ceramah/ 
diskusi, 
lokakarya 

4 ; 

100% 

6 

100% 

7 

100% 
9 , 9 : 100 ; 11 

6. Jumlah 
pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi 
melalui media 
luar ruang : 
bulletin, 
leaflet, booklet, 
brosur, dan 
baliho 

13 

I UO/0 

32 

?A7% Z.O / /o 

50 

1 JU /O 
48 70 145,84 60 

7. Jumlah kegiatan 
Pameran 
Dinamika 
Pembangunan 

1 
100% 

2 
100% 

3 
100% 4 ; 4 , V r 

100 5 

Rata-rata 82,04% 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k ine r ja sasaran strategis 

Terlaksananya diseminasi dan pendistr ibusian informas i nasional dan 

daerah, sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator sebagai b e r i k u t : 

> Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga, ya i tu sebanyak 48 bulan; 

> Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang d i t e rb i t kan , ya i tu sebanyak 22 

edis i ; 

> Jumlah wak tu up date informasi mela lu i website Kabupaten Bandung, 

ya i tu selama 48 bulan; 

> Jumlah pelaksanaan per tunjukkan rakyat, ya i tu sebanyak 8 ka l i ; 

> Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i 

media interpersonal : sarasehan, ceramah/ diskusi, lokakarya, ya i tu 

sebanyak 9 ka l i ; 

> Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i 

media luar ruang : bu l l e t i n , leaflet, booklet, brosur, dan bal iho, ya i tu 

sebanyak 70 ka l i / j udu l / tema; 

> Jumlah kegiatan Pameran Dinamika Pembangunan, ya i tu sebanyak 4 

ka l i . 



b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya diseminasi dan 

pendistr ibusian informas i nasional dan daerah, untuk tahun 2014 adalah 

100%, kecual i untuk ind ikator nomor 6 : Jumlah pelaksanaan diseminasi 

dan pendistr ibus ian informas i mela lu i media luar ruang : bu l l e t i n , leaflet, 

booklet, brosur, dan bal iho 145,84%, untuk ta rget Renstra 2011-2015 

te lah mencapai 82,04. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya Radio Kandaga, Website Kabupaten Bandung, 

Kelompok Seni binaan Radio Kandaga, Pendengar yang tergabung dalam 

Mitra Dangu Kandaga, Kegiatan pembangunan pemer intahan dan 

kemasyarakatan, yang harus d i informasikan, In f ras t ruktur Komunikasi 

Data di Lingkungan Pemkab Bandung, sedangkan yang menjad i kendala, 

antara lain daya jangkau pemancar masih terbatas, t ingkat radiasi 

rentan, karena masih bersatunya pemancar dan studio da lam satu lokasi 

(gedung), kesul itan teknis pelaksanaan Pertunjukan Rakyat. 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah d i lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis in i antara la in, penambahan daya jangkau pemancar 

dar i 1 kwh men jad i 3 kwh. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah kegiatan siaran 
Radio Kandaga 

Radio Kandaga Daya jangkau 
pemancar masih 
terbatas 

Penambahan 
daya jangkau 
pemancar dari 
1 kwh menjadi 
3 kwh. 

Jumlah kegiatan siaran 
Radio Kandaga 

Pendengar yang 
tergabung dalam 
Mitra Dangu 
Kandaga 

Tingkat radiasi 
rentan, karena 
masih bersatunya 
pemancar dan 
studio dalam satu 
lokasi (gedung) 

Penambahan 
daya jangkau 
pemancar dari 
1 kwh menjadi 
3 kwh. 

Jumlah edisi Majalah 
Kertaraharja yang 
diterbitkan 

Kegiatan 
pembangunan 
pemerintahan dan 
kemasyarakatan, 
yang harus 
diinformasikan 



Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah waktu up date 
informasi melalui 
website Kabupaten 
Bandung 

Website Kabupaten 
Bandung 

Belum semua 
SKPD memiliki 
website sendiri 
dan tidak adanya 
operator website 
yang tetap dari 
masing-masing 
SKPD 

Mengusulkan 
agar operator 
Bidang TIK di 
masing-masing 
SKPD diberi 
tunjangan 
khusus 
sehingga dapat 
secara khusus 
mengelola 
website SKPD; 

Jumlah waktu up date 
informasi melalui 
website Kabupaten 
Bandung 

SDM Teknis Bidang 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi. 

Belum semua 
SKPD memiliki 
website sendiri 
dan tidak adanya 
operator website 
yang tetap dari 
masing-masing 
SKPD 

Mengusulkan 
agar operator 
Bidang TIK di 
masing-masing 
SKPD diberi 
tunjangan 
khusus 
sehingga dapat 
secara khusus 
mengelola 
website SKPD; 

Jumlah waktu up date 
informasi melalui 
website Kabupaten 
Bandung 

Infrastruktur 
Komunikasi Data di 
Lingkungan Pemkab 
Bandung 

Belum semua 
SKPD memiliki 
website sendiri 
dan tidak adanya 
operator website 
yang tetap dari 
masing-masing 
SKPD 

Mengusulkan 
agar operator 
Bidang TIK di 
masing-masing 
SKPD diberi 
tunjangan 
khusus 
sehingga dapat 
secara khusus 
mengelola 
website SKPD; 

Jumlah pelaksanaan 
pertunjukkan rakyat 

Kelompok Seni 
binaan Radio 
Kandaga 

Kesulitan teknis 
pelaksanaan 
Pertunjukan 
Rakyat. 

Bekerjasama 
dengan 
Lingkung 
Seni/Sanggar 
Seni. 

Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui media 
interpersonal: 
sarasehan, ceramah/ 
diskusi, lokakarya 

Evaluasi mengenai 
efektivitas setelah 
peserta mengikuti 
kegiatan forum 
ini, dirasakan 
bahwa tindak 
lanjut dan aplikasi 
di daerah/wilayah 
kurang 
berkelanjutan, 
dalam arti 
transfer informasi 
ke masyarakat 
luas masih kurang 
optimal 

diseminasi 
informasi 
diperkuat 
melalui media 
lainnya yang 
dianggap bisa 
lebih cepat 
sampai ke 
sasaran dan 
yang lebih 
mudah diakses 
oleh 
masyarakat 
umum, yaitu 
melalui radio, 
majalah, dan 
website; 

Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui media 
luar ruang : bulletin, 
leaflet, booklet, brosur, 
dan baliho 
Jumlah kegiatan 
Pameran Dinamika 
Pembangunan 

Kesulitan 
pemilihan lokasi 
pameran yang 
dapat menyerap 
pengunjung 
secara ; 

keseluruhan. 



c. Analis is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Terlaksananya diseminasi dan 

pendistr ibus ian informas i nasional dan daerah, d i tun jang dengan 

penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam 

rangka pencapaian sasaran strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, 

Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.061.398.133,-, dimana realisasi 

anggaran ter sebut t idak termasuk untuk ind ikator k iner ja 3: Jumlah 

wak tu up date informasi mela lu i website Kabupaten Bandung, t e tap i 

sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 10: Terc iptanya 

kerjasama dengan berbagai stakeholder da lam penyebaran informasi 

pembangunan; dan Sasaran Strategis 11: Adanya cakupan pengembangan 

dan pemberdayaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) di t ingkat 

Kecamatan, dibandingkan anggarannya sebesar Rp.1.099.850.000,- atau 

96,50% dar i anggaran. Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan 

dana 3,50%. 

d. Analis is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

12 : Terlaksananya diseminasi dan pendistr ibusian informasi nasional dan 

daerah, adalah sebagai ber ikut : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output No. Indikator Kinerja 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 

1. Jumlah kegiatan siaran Radio 
Kandaga (bulan) 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

12 12 100 

2. Jumlah edisi Majalah 
Kertaraharja yang diterbitkan 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

6 6 100 

3. Jumlah waktu up date 
informasi melalui website 
Kabupaten Bandung (bulan) 

Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 
Jaringan Komunikasi 
dan Informasi 

12 12 100 



No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 
Target 

Outcome/Output 

4. Jumlah pelaksanaan 
pertunjukkan rakyat 

Kegiatan Pembinaan 
dan Pengembangan 

4 4 100 

5. Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian informasi . 
melalui media interpersonal: 
sarasehan, ceramah/ diskusi, 
lokakarya 

Sumberdaya 
Komunikasi dan 
Informasi 

2 2 100 

6. Jumlah pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian informasi 
melalui media luar ruang : 
bulletin, leaflet, booklet, 
brosur, dan baliho 

12 20 167 

7. Jumlah kegiatan Pameran 
Dinamika Pembangunan 

1 1 100 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan 

Informasi. 

Indikator sasaran urutan 1 sampai dengan 6 pada tabe l di atas, 

merupakan ta rget jen is pelayanan/indikator pencapaian Standar 

Pelayanan Min imal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informasi, ya i tu jenis 

pelayanan dasar : Pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informasi 

nasional mela lu i radio, media massa (maja lah) , media website, media 

per tun jukkan rakyat, media interpersonal , serta media luar ruang. 

Adapun beberapa catatan mengenai capaian ind ikator di atas, sebagai 

b e r i k u t : 

> Radio Kandaga siaran setiap har i , selama 12 bulan, ya i tu dengan 

menyiarkan acara-acara seputar ber i ta , h iburan, agama, pendidikan 

dan layanan masyarakat. 

Radio Kandaga, dengan pemancar dua gelombang, ya i tu gelombang 

AM frekuensi 810 Khz dan gelombang FM frekuensi 100,7 Khz. Sejak 

tahun 2013, bisa diakses mela lu i radio streaming 

www.radiokandaga.com 

> Jumlah edisi Majalah Kertaraharja, sampai dengan tahun 2014, be lum 

mencapai 12 edisi (per tahun) ; 

> Pelaksanaan diseminasi dan pendistr ibusian informas i melalu i media 

pe r tun jukan rakyat, baru dilaksanakan sejak tahun 2013, i t upun hanya 

mampu dilaksanakan sebanyak 4 ka l i , demik ian juga pada tahun 2014 

dilaksanakan sebanyak 4 ka l i ; 

http://www.radiokandaga.com


Pelaksanaan diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Bandung 

mela lu i website bandungkab.go.id. Ter-update-nya informas i mela lu i 

Website Kabupaten Bandung setiap hari selama 12 bulan. Website 

Kabupaten Bandung merupakan sarana untuk menyampaikan informasi 

seputar pelaksanaan roda pemer intahan Kabupaten Bandung. Ada 

beberapa jen is informasi yang disampaikan mela lu i webs i te i n i , 

diantaranya adalah : 

• Ber i ta, di-update oleh Bagian Humas Sekretar iat Daerah 

• Potensi Daerah dan Potensi SKPD, sumber data dar i SKPD, d\-update 

oleh Bapapsi 

• Produk Hukum, d i -update oleh Bagian Hukum 

• Informasi Publik secara Berkala, d i -update oleh seluruh SKPD 

• Suara Anda (Fasilitas Pengaduan Masyarakat), d ikelo la oleh Bapapsi, 

d i j awab dan d i -update oleh SKPD 

Diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i media interpersonal , 

di laksanakan mela lu i Forum Komunikasi dan Informasi, sampai dengan 

tahun 2014, be lum mencapai 12 kali (per tahun) . Tanpa mengurangi 

kual itas yang sudah dicapai , kuantitas dar i kegiatan in i mengalami 

penurunan, d imana pada tahun 2011 fo rum ini bisa dilaksanakan 

sebanyak 4 ka l i , pada tahun 2012 sebanyak 2 kal i , pada tahun 2013 

kami hanya mampu melaksanakan sebanyak 1 ka l i , namun pada tahun 

2014 sudah ada peningkatan kembal i ya i tu dilaksanakan sebanyak 2 

ka l i . Diseminasi dan pendistr ibusian informas i mela lu i media luar 

ruang, pada tahun 2014 i n i , ya i tu dengan pencetakan leaflet, brosur, 

spanduk, dan standing banner, mengalami peningkatan dari ta rget , 

d imana pelaksanaan diseminasi informasi mela lu i media luar ruang in i 

d idukung oleh beberapa kegiatan yang ada di BAPAPSI. 

Kegiatan Pameran Dinamika Pembangunan, juga merupakan 

diseminasi dan pendistr ibusian informasi mela lu i media luar ruang. 

Sejak tahun 2002 Pameran in i dilaksanakan sebagai sebuah ajang 

gelaran kreasi event out door yang diselenggarakan secara berkala 

setiap tahun dalam rangka memper ingat i hari j a d i Kabupaten 

Bandung, guna.memberikan kesempatan berapresiasi bagi para pelaku 

bisnis loka l , maupun nasional sekaligus menjad i sarana bagi 

Pemer intah Daerah mela lu i SKPD te r ka i t untuk mensosialisasikan 

program ker ja serta mempromosikan potensi daerah setempat dan 

kelompok usaha binaannya kepada masyarakat luas. 



Pameran yang setiap tahunnya dilaksanakan kebanyakan di ibukota 

Kabupaten Bandung, didukung juga oleh kegiatan seni dan pasar 

rakyat, be lum op t ima l menyerap pengunjung se wi layah Kabupaten 

Bandung, baru d in i kmat i oleh masyarakat dar i wi layah kecamatan-

kecamatan te rdeka t dengan ibukota Kabupaten Bandung. Hal in i 

dikarenakan luas wi layah Kabupaten Bandung dan kondisi geografis. 

Pameran tahun 2014 diselenggarakan di Termina l Cingcin Kecamatan 

Soreang, selama 10 (sepuluh) hari dar i tanggal 23 Oktober sampai 

dengan 2 Nopember 2014. Pameran Pembangunan kali in i 

diselenggarakan dalam rangka memper ingat i hari Sumpah Pemuda 

ke-69. Mater i yang d ipamerkan : Potensi Andalan, Produk Unggulan, 

Pelayanan, dan Hiburan. 

Adapun jen is layanan yang diselenggarakan pada kegiatan pameran 

tersebut, me l i pu t i : 

• Pembuatan Akta Kelahiran 

• Per i j inan 

• Pembuatan Kartu Kuning 

• Perpanjangan SIM 

• Layanan Internet Mobile (M-CAP) 

• Layanan Perpustakaan Mobile 

Peserta Pameran t e rd i r i dari 28 SKPD, 31 kecamatan beserta UKM 

binaannya, 5 BUMN/BUMD, dan 95 komunitas niaga swasta. 

Sasaran Strategis 13 : 

memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan Informa/i 

Publik (KIP) 

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian K i ne r j a 

Sasaran strategis in i dimaksudkan untuk kesiapan kelembagaan 

ber ikut SDM pelaksana untuk dapat mengimplementas ikan Undang-

undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah aparatur yang memahami KIP. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut : Berapa j u m l a h aparatur yang memahami KIP, sampai dengan 

tahun 2014. 



Capaian k iner ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 

100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rge t Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.13 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi T ahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
% 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah aparatur 
yang memahami 
KIP 

72 
100% 

72 
100% 72 72 72 

Tabel d i atas memper l iha tkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator Jumlah 

aparatur yang memahami KIP, ya i tu sebanyak 72 orang, perwaki lan dar i 

SKPD. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Memantapkan kelembagaan untuk 

menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), untuk tahun 2014 

adalah 100%, atau te lah mencapai 100% untuk ta rget Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : tersedianya regulasi ya i tu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 

2011 ten tang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

(SOPLIP) dan Keputusan Bupati Nomor 487/Kep.370-BAPAPSI/2011 

tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) dan Atasan PPID Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, 

sedangkan yang menjad i kendala, antara lain be lum lengkapnya pedoman 

yang dapat digunakan PPID dalam mengimplementas ikan UU KIP (contoh 

pedoman untuk melakukan u j i konsekuensi). 



Adapun a l t e r na t i f solusi yang te lah d i lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i , adalah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke 

Dinas Komunikasi dan Informat ika Provinsi Jawa Barat dan Komisi 

Informasi Provinsi Jawa Barat. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 
1 V 1 1 1 1 L4 ^ L I 1L41 1 L i 1 1 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah aparatur yang Peraturan Bupati Belum lengkapnya Melaksanakan 
memahami KIP Nomor 61 Tahun pedoman yang koordinasi dan 

2011 tentang dapat digunakan konsultasi ke 
Standar Operasional PPID dalam Dinas 
Prosedur Layanan mengimplementas Komunikasi dan 
Informasi Publik ikan UU KIP Informatika 
(SOPLIP) dan (contoh pedoman Provinsi Jawa 
Keputusan Bupati untuk melakukan Barat dan 
Nomor uji konsekuensi). Komisi 
487/Kep.370- Informasi 
BAPAPSI/2011 Provinsi Jawa 
tentang Barat. 
Penunjukkan 
Pejabat Pengelola 
Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) 
dan Atasan PPID Di 
Lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten Bandung 

c. Anal is is atas Efis iensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Memantapkan kelembagaan 

untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), d i tun jang dengan 

penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam 

rangka pencapaian sasaran strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, 

Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 0,-

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dar i sasaran strategis 

13 : Memantapkan kelembagaan untuk menerapkan Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP), adalah sebagai b e r i k u t : 



No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output Indikator Kinerja 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 

1. Jumlah aparatur yang 
memahami KIP 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi, dan 
Media Massa 
Kegiatan Pengkajian 
dan Pengembangan 
Sistem Informasi. 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi, dan Media Massa yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, dengan 

melaksanakan Sosialisasi dan Workshop UU KIP terhadap semua Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan ta rge t 72 orang, yang 

sudah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. 

Urusan Perpustakaan 

Sasaran Strategis 14 : 

meningkatnya budaya baca ma/yarakat Kabupaten Bandung 

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian K ine r ja 

Sasaran in i dimaksudkan untuk menggambarkan m ina t masyarakat 

umum dan pe la ja r yang gemar membaca mela lu i pemanfaatan fasi l itas 

semua jen i s perpustakaan yang ada di Kabupaten Bandung, baik 

perpustakaan yang d ikelo la oleh BAPAPSI, maupun perpustakaan mi l i k 

ke lompok masyarakat. Selain i t u sasaran ini menggambarkan juga j u m l a h 

koleksi bahan pustaka yang disediakan oleh Perpustakaan Kabupaten 

Bandung. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang 

ter layan i o leh jen i s perpustakaan di Kabupaten Bandung; dan Jumlah 

koleksi bahan pustaka. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

b e r i k u t : 

• Ind iktor k iner ja Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, 

non anggota) yang ter layan i oleh jenis perpustakaan di Kabupaten 

Bandung, d ih i tung dengan cara berapa j um lah pemustaka yang 

berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Bandung dan Perpustakaan 



Masyarakat (yang t e r da f t a r dalam Forum Taman Bacaan Masyarakat), 

sampai dengan tahun 2014; 

• Indikator k iner ja Jumlah koleksi bahan pustaka, d ih i tung dengan cara 

berapa banyak atau j um lah koleksi bahan pustaka yang ada di 

Perpustakaan Kabupaten Bandung, sampai dengan tahun 2014; 

Capaian k iner ja organisasi untuk k iner ja sasaran strategis 

Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung, sesuai 

dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai %. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.14 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun Lalu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja s.d. 
Uraian Kinerja s.d. Tahun 

2014 Target 
Renstra 

2015 
No. 

Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
0/ 
/o 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah 
pemustaka 
(pengunjung, 
pengguna, 
anggota, non 
anggota) yang 
terlayani oleh 
jenis 
perpustakaan 
di Kabupaten 
Bandung 

14.800 

100% 

29.800 

100% 

154.800 

100% 
294.800 280.125 95,02 459.800 

2. Jumlah 
koleksi bahan 
pustaka 
(judul) 

14.100 
100% 

20.285 
100% 

20.785 
100% 21.535 22.066 102,47 23.535 

Rata-rata 77,35% 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung, sampai 

dengan tahun 2014, dengan ind ikator sebagai b e r i k u t : 

> Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) 

yang ter layan i oleh jen i s perpustakaan di Kabupaten Bandung, ya i tu 

sebanyak 280.125 orang pengunjung; 

> Jumlah koleksi bahan pustaka, ya i tu sebanyak 22.066 j u d u l . 



b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya budaya baca 

masyarakat Kabupaten Bandung, untuk tahun 2014 adalah 98,75%, atau 

te lah mencapai 77,35% untuk ta rget Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Masyarakat, 

Mobi l dan Motor Pintar, Pemustaka, dan Koleksi bahan pustaka, 

sedangkan yang menjad i kendala, antara lain operasional layanan 

Perpustakaan Kel i l ing, Perpustakaan Elektronik Kel i l ing dan kegiatan 

Gebyar Minat Baca, di beberapa daerah, t idak ada akses yang bisa d i la lu i 

o leh Mobi l Pintar menu ju lokasi yang akan d i t u j u ; SDM perpustakaan 

sangat terbatas, disisi la in banyaknya permintaan kunjungan yang 

berbenturan dengan j a d w a l yang sudah d i te tapkan . 

Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis in i antara la in, adalah kegiatan t e t a p dilaksanakan 

sesuai j adua l , namun sasaran dan tu juan d ia l ihkan ke sekolah yang 

berdekatan sesuai j a d w a l yang d i te tapkan. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah pemustaka 
(pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

Adanya semua jenis 
perpustakaan di 
wilayah Kabupaten 
Bandung 

di beberapa 
daerah, tidak ada 
akses yang bisa 
dilalui oleh Mobil 
Pintar menuju 
lokasi yang akan 
dituju 

sasaran dan 
tujuan 
dialihkan ke 
sekolah yang 
berdekatan 
sesuai jadwal 
yang 
ditetapkan 

Jumlah pemustaka 
(pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

Adanya Forum 
Komunitas Pegiat 
Literasi 
Perpustakaan dan 
Taman Bacaan 
Masyarakat 

Terbatasnya SDM 
pengelola maupun 
tenaga teknis di 
Bidang 
Perpustakaan 

Bekerjasama 
dengan 
relawan TBM 
(Taman Bacaan 
Masyarakat) 
untuk 
membantu 
layanan 
perpustakaan, 
khususnya 
perpustakaan 
keliling. 

Jumlah pemustaka 
(pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

Adanya Mobil dan 
Motor Perpustakaan 
Keliling 

Terbatasnya SDM 
pengelola maupun 
tenaga teknis di 
Bidang 
Perpustakaan 

Bekerjasama 
dengan 
relawan TBM 
(Taman Bacaan 
Masyarakat) 
untuk 
membantu 
layanan 
perpustakaan, 
khususnya 
perpustakaan 
keliling. 

Jumlah pemustaka 
(pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten Bandung 

Pemustaka 

Terbatasnya SDM 
pengelola maupun 
tenaga teknis di 
Bidang 
Perpustakaan 

Bekerjasama 
dengan 
relawan TBM 
(Taman Bacaan 
Masyarakat) 
untuk 
membantu 
layanan 
perpustakaan, 
khususnya 
perpustakaan 
keliling. 

Jumlah koleksi bahan 
pustaka 

Koleksi Bahan 
Pustaka 

Pemeliharaan 
Rutin dan 
Perawatan 
diantaranya 
dengan fumigasi 
berkala 

Jumlah koleksi bahan 
pustaka 

Rawannya 
kerusakan bahan 
pustaka 

Pemeliharaan 
Rutin dan 
Perawatan 
diantaranya 
dengan fumigasi 
berkala 

Jumlah koleksi bahan 
pustaka 

Pemustaka 

Pemeliharaan 
Rutin dan 
Perawatan 
diantaranya 
dengan fumigasi 
berkala 



c. Anal is is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Meningkatnya budaya baca 

masyarakat Kabupaten Bandung, d i tun jang dengan penggunaan berbagai 

sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian 

sasaran strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu 

Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k ine r ja sasaran di 

a t a s : 

• Indikator k ine r ja Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, 

non anggota) yang ter layan i oleh jenis perpustakaan di Kabupaten 

Bandung, t o t a l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja 

sasaran ' d i atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 310.466.000,-, 

dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 311.658.000,- a tau 99,62% dar i 

anggaran. Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 0,38%. 

• Indikator k iner ja Jumlah koleksi bahan pustaka, t o t a l realisasi 

penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di atas, untuk tahun 

2014 sebesar Rp. 217.893.080,- dimana realisasi anggaran tersebut 

sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 16: Mengembangkan 

literature sekunder dengan menggali sumber informasi secara berkala, 

dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 220.540.000,- a tau 98,80% dari 

anggaran. Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 1,20%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k ine r ja dar i sasaran strategis 

14 : Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung, adalah 

sebagai ber ikut : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan Target Outcome/Output 

No. Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Realisasi % 

1. Jumlah pemustaka 
(pengunjung, pengguna, 
anggota, non anggota) 
yang terlayani oleh jenis 
perpustakaan di Kabupaten 
Bandung 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 
Kegiatan 
Pemasyarakatan 
Minat dan Kebiasaan 
Membaca untuk 
Mendorong 
Terwujudnya 
Masyarakat 
Pembelajar. 

140.000 125.325 89,52 



No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 
Target Outcome/Output 

2. Jumlah koleksi bahan 
pustaka (judul) 

Kegiatan Penyediaan 
Bahan Pustaka 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

750 1.281 170,80 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk 

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, dan Kegiatan 

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan 

melaksanakan layanan perpustakaan dan menambah koleksi bahan 

pustaka. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i adalah 

Jumlah pemustaka (pengunjung, pengguna, anggota, non anggota) yang 

ter layan i o leh jen is perpustakaan di Kabupaten Bandung sebanyak 

140.000 orang Realisasi 125.325 atau 89,52; dan Jumlah koleksi bahan 

pustaka 750 j u d u l , realisasi 1.281 j u d u l atau 170,80%. 

Indikator k iner ja j u m l a h koleksi bahan pustaka, t i ap tahunnya 1 

paket dengan d i ten tukan ta rget j um lah j u d u l , sementara pada 

kenyataannya j u m l a h paket t idak otomat i s bisa sekaligus menentukan 

j u m l a h judu lnya , karena kebutuhan j u d u l t e r t e n t u akan berbeda t iap 

tahunnya, demik ian juga dengan harga buku. 

Katagori pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung, 

t e r d i r i dar i : Taman Kanak Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dim (PAUD); 

Sekolah Dasar (SD); Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP); Sekolah 

Lanjut T ingkat Atas (5LTA); Mahasiswa; Karyawan; dan Umum. 

Meningkatnya j um lah pengunjung, t idak ter lepas dar i dukungan 

bertambahnya koleksi bahan pustaka dan fasi l itas penunjang lainnya, 

yang cukup membuat nyaman pengunjung, serta layanan pengelola 

perpustakaan. 

Adapun layanan yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Bandung, ya i tu : 

1. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan pengembal ian Bahan Pustaka); 

2. Layanan Anak-anak; 

3. Layanan Informasi dan Teknologi (speedy/wi-fi); 

4. Layanan Referensi/Rujukan; 

5. Layanan Perpustakaan Kel i l ing; 

6. Layanan Story Telling, Pemutaran Film Edukatif Anak. 



Sedangkan koleksi bahan pustaka yang tersedia, adalah: 

1. Koleksi Umum, koleksi yang dapat d ip in jamkan kepada anggota 

perpustakaan (Layanan Sirkulasi dan Anak-anak); 

2. Koleksi Maja lah, Surat Kabar, Kamus, Ensiklopedia, UU, Peraturan 

Daerah, Peraturan Bupati, yang t idak dapat d ip in jamkan (Layanan 

Referensi/Rujukan). 

Sejak tahun 2013, pendataan j um lah pengunjung t idak terbatas 

pada pengunjung perpustakaan daerah saja, t e tap i pendataan sudah 

termasuk pengunjung semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten 

Bandung (jenis perpustakaan yang te rda ta oleh BAPAPSI). 

Sasaran Strategis 15 : 

Tcr/clcnggoranya pemberdayaan JDfll pengelola Perpu/tokaan 

ffla/yarakol (Taman Bacaan Bla/yarakal. Rumah Pintar. dan /ejeni/nya) 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K i ne r j a 

Sasaran in i dimaksudkan untuk menggambarkan SDM pengelola 

perpustakaan yang t e r amp i l di bidang perpustakan, d imana selain 

keuletan yang mereka m i l i k i , mereka juga dibekal i dengan bimbingan 

teknis perpustakaan. 

Sasaran ini d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang t e r amp i l di bidang 

perpustakaan. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut , berapa Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang t e r amp i l di 

bidang perpustakaan, setelah mengikut i bimbingan teknis perpustakaan, 

sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola Perpustakaan Masyarakat 

(Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Pintar, dan sejenisnya), sesuai 

dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : . 



Tabe l 3.15 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 

Realisasi Kinerja s.d. 
Uraian Kinerja s.d. 

Tahun 2014 Target 
Renstra 

2015 
No. 

Kinerja 
2011 2012 2013 Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah SDM 
Pengelola 
Perpustakaan 
yang terampil 
di bidang 
perpustakaan 

60 

100% 

125 

100% 
185 185 100 240 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola Perpustakaan Masyarakat 

(Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Pintar, dan sejenisnya), sampai 

dengan tahun 2014, dengan ind ikator Jumlah SDM pengelola 

perpustakaan yang t e r amp i l di bidang perpustakaan, sebanyak 185 orang. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Pen ingkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pemberdayaan SDM 

pengelola Perpustakaan Masyarakat (Taman Bacaan Masyarakat, Rumah 

Pintar, dan sejenisnya), untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah 

mencapai 77,09% untuk ta rget Renstra 2011-2015. 

F a k t o r yang m e n d u k u n g k e b e r h a s i l a n p e n c a p a i a n sasaran i n i , 

a n t a r a l a i n : ko lek s i b ahan pu s taka , j e n i s Pe rpu s t a kaan , dan SDM 

yang s iap d i l a t i h , sedangkan yang m e n j a d i k e n d a l a , a n t a r a l a i n 

sa rana p ra sa rana . 

A d a p u n a l t e r n a t i f solusi yang t e l a h d i l a k u k a n atas 

p e n c a p a i a n sasaran s t r a t e g i s i n i a n t a r a l a i n d e n g a n m e m a n f a a t k a n 

sarana yang ada secara o p t i m a l . 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang 
terampil di bidang 
perpustakaan 

Koleksi bahan 
pustaka 

Sarana prasarana Memanfaatkan 
sarana yang 
ada secara 
optimal 

Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang 
terampil di bidang 
perpustakaan 

Jenis Perpustakaan 

Sarana prasarana Memanfaatkan 
sarana yang 
ada secara 
optimal 

Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang 
terampil di bidang 
perpustakaan 

SDM yang siap 
dilatih 

Sarana prasarana Memanfaatkan 
sarana yang 
ada secara 
optimal 



c. Analis is atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k ine r ja sasaran strategis Terselenggaranya pemberdayaan 

SDM pengelola Perpustakaan Masyarakat (Taman Bacaan Masyarakat, 

Rumah Pintar, dan sejenisnya), d i tun jang dengan penggunaan berbagai 

sumber daya. Sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian 

sasaran strategis di atas me l ipu t i Dana, SDM, Peralatan dan Waktu 

Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran 

di atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 0,-

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dari sasaran strategis 

15 : Terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola Perpustakaan 

Masyarakat (Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Pintar, dan sejenisnya), 

adalah sebagai ber i ku t : 

No. Indikator Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 

Target 
Outcome/Output Program dan 

Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan yang terampil 
di bidang perpustakaan 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 
Kegiatan Supervisi, 
Pembinaan dan 
Stimulasi pada 
Perpustakaan Umum, 
Perpustakaan 
Khusus, 
Perpustakaan 
Sekolah, dan 
Perpustakaan 
Masyarakat. 

Sasaran in i dicapai mela lu i Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh 

Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, 

Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan 

Masyarakat, dengan melaksanakan bimbingan teknis pengelola 

Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 

Bapapsi melaksanakan moni tor ing dan evaluasi (monev) kebutuhan 

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan 



Masyarakat, d iantaranya dalam rangka persiapan pelaksanaan bimbingan 

teknis pengelola Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 

Sejak tahun 2012, sasaran peserta b imtek lebih diarahkan pada 

SDM pengelola Perpustakaan Masyarakat sepert i Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rupin), Sudut Baca, Pojok Baca, dan 

la in- la in. 

Sasaran Strategis 16 : 

fllengembangkan literature /ekuncler dengan menggali /umber informa/i 

/ecara berkala 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K i ne r j a 

Sasaran in i dimaksudkan untuk member ikan informas i tambahan, 

khususnya koleksi bahan pustaka literature sekunder. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Jumlah bahan informas i (indeks a r t i ke l surat kabar/maja lah, accession 

list, directory & klipping). 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber ikut , berapa j u m l a h yang diolah dar i jenis bahan pustaka tersebut, 

sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Mengembangkan literature sekunder dengan menggali sumber informasi 

secara berkala, sesuai dengan hasil pengukuran k iner ja organisasi 

mencapai 100%. 

Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 



Tabe l 3.16 

Perband ingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun La lu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra 
2015 

No. 
Indikator 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi 
la 

Capaian 

Target 
Renstra 

2015 

1. Jumlah 
bahan . 
informasi 
(indeks 
artikel surat 
kabar/ 
majalah, 
accession 
list, 
directory & 
klipping) 

2 

judul 

100% 

6 

judul 

100% 

11 
judul 

100% 

17 
judul 

17judul 100 
24 

judul 

Tabel d i atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Mengembangkan literature sekunder dengan menggali sumber informasi 

secara berkala, sampai dengan tahun 2014, dengan ind ikator Jumlah 

bahan in formas i , sebanyak 17 j u d u l , t e rd i r i dari : 

• Indeks A r t i ke l Surat Kabar 

• Indeks A r t i ke l Majalah 

• Accession List (Daftar Katalog Induk) 

• Katalog Beranotasi 

• Klipping Surat Kabar 

• Directory ( Informasi mengenai lokasi dari suatu data sebagai t empa t 

untuk penyimpanan dokumen) 

b. Analis is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a ser ta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l ah D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Mengembangkan literature sekunder 

dengan menggali sumber informasi secara berkala, untuk tahun 2014 

adalah 100%, a tau te lah mencapai 70,84% untuk ta rget Renstra 2011-

2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Adanya bahan informas i , sedangkan yang menjad i kendala, 

antara lain Keterampi lan SDM kurang, dalam mengolah bahan informas i . 



Adapun a l t e rna t i f solusi yang te lah di lakukan atas pencapaian 

sasaran strategis i n i antara la in, dengan d iber ikan bimbingan secara 

i n f o rma l . 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung 
Kendala dan 

Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah 

Tindak Lanjut 

Jumlah bahan informasi 
(indeks artikel surat 
kabar/ majalah, 
accession list, directory 
ft klipping) 

Adanya bahan 
informasi 

Keterampilan SDM 
kurang, dalam 
mengolah bahan 
informasi 

Diberikan 
bimbingan 
secara informal 

c. Analis is atas Efis iensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian k iner ja sasaran strategis Mengembangkan literature 

sekunder dengan menggali sumber informasi secara berkala, d i tun jang 

dengan penggunaan berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan 

dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas me l i pu t i Dana, SDM, 

Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

To ta l realisasi penggunaan dana untuk mencapai k iner ja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 217.893.080,- dimana realisasi 

anggaran tersebut sudah termasuk untuk mendanai Sasaran Strategis 14: 

Meningkatnya budaya baca masyarakat Kabupaten Bandung untuk 

ind ikator k iner ja Jumlah koleksi bahan pustaka, dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp. 220.540.000,- atau 98,80% dar i anggaran. 

Dengan demik ian te rdapat efisiensi penggunaan dana 1,20%. 

d. Anal is is Program/Kegiatan yang m e n u n j a n g Keberhasi lan/Kegagalan 

Pencapaian K i ne r j a Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian k iner ja dari sasaran strategis 

16 : Mengembangkan literature sekunder dengan menggali sumber 

informas i secara berkala, adalah sebagai ber ikut : 

No. Indikator Kinerja Program dan 
Kegiatan 

Target 
Outcome/Output 

Program dan 
Kegiatan 

Target Realisasi % 
1. Jumlah bahan informasi 

(indeks artikel surat 
kabar/majalah, accession 
list, directory ft klipping) 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 
Kegiatan Penyediaan 
Bahan Pustaka 
Perpustakaan Umum 
Daerah 

6 judul 6 judul 100 



Sasaran ini dicapai mela lu i Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh 

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan 

mengumpulkan bahan informasi sepert i surat kabar, maja lah dan 

sebagainya, yang diolah dalam bentuk l i t e r a tu r sekunder. 

Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan in i ya i tu 6 

j u d u l bahan informas i (indeks a r t i ke l surat kabar/maja lah, accession list, 

directory & klipping), realisasi 100%. 

L i te ra tu r Sekunder, ya i tu l i t e r a tu r yang berisi in formas i mengenai 

l i t e r a t u r p r imer dengan cara meringkas atau membuat indeks, t i dak berisi 

pengetahuan baru, melainkan hanya mengulang dan mehata pengetahuan 

yang sudah ada, menjad i indeks a r t i ke l , klipping dan directory. 

Sasaran Strategis 17 : 

Terciptanya ke/adaran akan keuiajiban untuk menyerahkan Karya Cetak 

dan Karya Rekam (KCKR) bagi para penerbit atau percetakan. baik di 

kalangan pemerintah maupun /uia/ta 

a. Deskr ips i Sasaran dan Capaian K i ne r j a 

Sasaran in i dimaksudkan untuk menggambarkan persentase 

penyerahan dan penyimpanan KCKR dari para penerb i t dan percetakan ke 

Perpustakaan Kabupaten Bandung. 

Sasaran in i d in i la i keberhasilannya dengan ind ikator k iner ja 

Persentase penerb i t dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan 

Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Bandung. 

Cara perhitungan ind ikator k iner ja tersebut, adalah sebagai 

ber i ku t , berapa j u m l a h penerb i t dan percetakan yang menyerahkan karya 

cetak/karya rekam ke Perpustakaan Kabupaten Bandung berbanding 

j u m l a h seluruh percetakan dan penerb i t yang berada di wi layah 

Kabupaten Bandung, sampai dengan tahun 2014. 

Capaian k iner ja organisasi untuk k ine r ja sasaran strategis 

Terc iptanya kesadaran akan kewaj iban untuk menyerahkan Karya Cetak 

dan Karya Rekam (KCKR) bagi para penerb i t atau percetakan, baik di 

kalangan pemer in tah maupun swasta, sesuai dengan hasil pengukuran 

k iner ja organisasi mencapai 100%. 



Perbandingan capaian k iner ja sasaran dengan ta rget , realisasi 

tahun la lu , realisasi sampai dengan tahun la lu , dan ta rget Rencana 

Strategis adalah sebagai b e r i k u t : 

Tabe l 3.17 

Perbandingan Capaian K i ne r j a Sasaran Strategis dengan Target , 
Realisasi Tahun La lu, Realisasi sampai dengan Tahun Lalu, dan Target 

Rencana Strategis 

No. 
indikator 

Realisasi Kinerja 
s.d. 

Uraian Kinerja s.d. 
Tahun 2014 Target 

Renstra No. 
Kinerja 

2011 2012 2013 Target Realisasi : % 
Capaian 

2015 

1- Persentase 
penerbit dam 
percetakan 
yang 
menyerahkan 
dan 

.2% : 4% 7% 

menyimpan 
Karya Cetak 
dan Karya 
Rekam 

100% 400% 100% 
15% 15% 100 25% 

(KCKR)ke 
Perpustakaan 
Daerah 
Kabupaten 
Bandung. 

Tabel di atas memper l ihatkan, capaian k iner ja sasaran strategis 

Terc iptanya kesadaran akan kewaj iban untuk menyerahkan Karya Cetak 

dan Karya Rekam (KCKR) bagi para penerb i t a tau percetakan, baik di 

kalangan pemer in tah maupun swasta, sampai dengan tahun 2014, dengan 

ind ikator Persentase penerb i t dan percetakan yang menyerahkan dan 

menyimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Bandung, ya i tu sebesar 15%. 

b. Anal is is Penyebab Keberhasi lan/Kegagalan a tau Peningkatan/ 

Penurunan K i ne r j a serta A l t e r n a t i f Solusi yang t e l a h D i lakukan 

Pencapaian sasaran strategis Terc iptanya kesadaran akan 

kewaj iban untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) bagi 

para penerb i t atau percetakan, baik d i kalangan pemer in tah maupun 

swasta, untuk tahun 2014 adalah 100%, atau te lah mencapai 68% untuk 

target Renstra 2011-2015. 

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran i n i , 

antara lain : Penerbit dan percetakan di wi layah Kabupaten Bandung, 



Karya Cetak dan Karya Rekam, sedangkan yang menjadi kendala, antara 

lain Masih kurangnya pemahaman dari pihak penerbit, percetakan, dan 

penghasil karya cetak/karya rekam, untuk menyerahkan KCKR ke 

Perpustakaan Kabupaten Bandung. 

Adapun alternatif solusi yang akan dilakukan atas pencapaian 

sasaran strategis ini antara lain, adalah Sosialisasi Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang 

pelaksanaannya. 

Indikator Kinerja Faktor Pendukung Kendala dan 
Permasalahan 

Solusi dan 
Langkah Tindak 

Lanjut 

Persentase penerbit 
dan percetakan yang 
menyerahkan dan 
menyimpan Karya 
Cetak dan Karya 
Rekam (KCKR) ke 
Perpustakaan Baetah 
Kabupaten Bandung. 

Penerbit dan 
percetakan di 
wilayah Kabupaten 
Bandung 

Masih kurangnya 
pemahaman dari 
pihak penerbit, 
percetakan, dan 
penghasil karya 
cetak/karya 
rekam, untuk 
menyerahkan 
KCKR ke 
Perpustakaan 
Kabupaten 
Bandung 

Sosialisasi 
Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 
1990 tentang 
Serah Simpan 
Karya Cetak dan 
Karya Rekam 
(KCKR)dan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 70/1991 
dan Nomor 
23/1999 tentang 
pelaksanaannya. 

Persentase penerbit 
dan percetakan yang 
menyerahkan dan 
menyimpan Karya 
Cetak dan Karya 
Rekam (KCKR) ke 
Perpustakaan Baetah 
Kabupaten Bandung. 

Karya Cetak dan 
Karya Rekam 

Masih kurangnya 
pemahaman dari 
pihak penerbit, 
percetakan, dan 
penghasil karya 
cetak/karya 
rekam, untuk 
menyerahkan 
KCKR ke 
Perpustakaan 
Kabupaten 
Bandung 

Sosialisasi 
Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 
1990 tentang 
Serah Simpan 
Karya Cetak dan 
Karya Rekam 
(KCKR)dan 
Peraturan 
Pemerintah 
Nomor 70/1991 
dan Nomor 
23/1999 tentang 
pelaksanaannya. 

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Capaian kinerja sasaran strategis Terciptanya kesadaran akan 

kewajiban untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) bagi 

para penerbit atau percetakan, baik di kalangan pemerintah maupun 

swasta, ditunjang dengan penggunaan berbagai sumber daya. Sumber 

daya yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas 

meliputi Dana, SDM, Peralatan dan Waktu Pelaksanaan. 

Total realisasi penggunaan dana untuk mencapai kinerja sasaran di 

atas, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 177.762.000,-, dibandingkan 

anggarannya sebesar Rp. 186.380.000,- atau 95,38% dari anggaran. 

Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan dana 4,62%. 

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan 

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis 



17 : Terciptanya kesadaran akan kewajiban untuk menyerahkan Karya 

Cetak dan Karya Rekam (KCKR) bagi para penerbit atau percetakan, baik 

di kalangan pemerintah maupun swasta, adalah sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Program dan 
Kegiatan 

Target 
Outcome/Output Program dan 

Kegiatan 
Target Realisasi % 

1. • Persentase penerbit dan 
percetakan yang 
menyerahkan dan menyimpan 
Karya Cetak dan Karya Rekam 
(KCKR) ke Perpustakaan 
Kabupaten Bandung. 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 
Kegiatan Pubiikasi 
dan Sosialisasi Minat 
dan Budaya Baca 

856- 8% - 100 

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengembangan Budaya Baca 

dan Pembinaan Perpustakaan yang operasionalisasinya didukung oleh 

Kegiatan Pubiikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca, dengan 

melaksanakan penerimaan, kemudian melakukan pengolahan dengan 

mengidentifikasikan fisik karya cetak atau karya rekam tersebut, sampai 

KCKR i tu siap untuk dilayankan. 

. Target keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu 8% 

penerbit dan percetakan yang menyerahkan dan menyimpan Karya Cetak 

dan Karya Rekam (KCKR) ke Perpustakaan Kabupaten Bandung, realisasi 

100%. 

Sasaran ini sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/1991 dan Nomor 23/1999 tentang 

pelaksanaannya. 

Pencapaian serah simpan KCKR sampai dengan tahun 2014 ini, 

apabila dilihat dari potensi jumlah anggota IKAPI (Ikatan Penerbit 

Indonesia) se wilayah Kabupaten Bandung sesuai data yang ada, masih 

relatif sedikit, tetapi itupun tergantung dari produktivitas penerbit dan 

percetakan i tu sendiri. 

Adapun yang rutin menyerahkan dan menyimpan KCKR selama ini, 

yang berasal dari instansi pemerintah lingkup Kabupaten Bandung, yaitu 

Bagian Hukum-Sekretariat Daerah dan Bidang Pemberdayaan Informasi-

BAPAPSI, di mana di SKPD lain masih banyak potensi bahan pustaka yang 

seharua diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Kabupaten Bandung. 

Lembaga lainnya yang rutin mengirim KCKR, yaitu Mahkamah Konstitusi 

Rl, DPR-RI, dan Kementerian Kominfo. 



Rencana tindak lanjut berikutnya adalah pemutakhiran data para 

penerbit dan percetakan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, baik di 

kalangan pemerintah maupun swasta, dan akan diselenggarakan 

sosialisasi khusus mengenai serah simpan KCKR, sehingga diharapkan 

tumbuh kesadaran dari para penerbit dan percetakan akan kewajiban 

untuk menyerahkan dan menyimpan KCKR di Perpustakaan Kabupaten 

Bandung. 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sasaran strategis, 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014, adalah sebagai 

ber ikut: 

No. Indikator Kinerja Program dan Anggaran No. Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Realisasi % 

Program Perbaikan 
Sistem Administrasi 
Kearsipan 

176.510.000 155.003.790 87.81 

1. Jumlah bukti fisik 
(peta, photo, 
dokumen/ arsip) 
sebagai tindak 
lanjut/ 
penyempurnaan 
Buku Penelusuran 
Sejarah 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bandung Tahun 
1846-2010). 

Pengumpulan Data 113.200.000 94.205.000 83.21 

2. Jumlah naskah 
akademis kajian 
regulasi kearsipan 

Kajian Sistem 
Administrasi 
Kearsipan 

63.310.000 60.798.790 93.03 

Program 
Penyelamatan & 
Pelestarian 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

601.774.950 482.365.000 80.15 

3. Jumlah paket 
sarana 
pengolahan dan 
penyimpanan 
arsip sesuai 
standar nasional 

Pengadaan Sarana 
Pengolahan dan 
Penyimpanan Arsip 

210.483.000 207.960.000 98.80 



No. Indikator Kinerja 
-

Program dan Anggaran 
No. Indikator Kinerja 

-
Kpoiafan 
l\Cri£ Id Lut 1 

Target Realisasi % 

4. Jumlah arsip yang 
mengalami 
pemilahan dan 
penyusunan 
Daftar Pertelaan 
Arsip di 
Disdukcasip 

Pendataan dan 
Penataan 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

230.017.000 177.517.000 77.17 

5. Jumlah lembaga 
yang sudah 
melaksanakan 
penataan 
kearsipan sesuai 
peraturan yang 
berlaku. 

6.. Jumlah 
paket/berkas 
penduplikasian 
dokumen/arsip 
daerah dalam 
bentuk 
informatika 

Penduplikatan 
Dokumen/Arsip 
Daerah dalam 
Bentuk Informatika 

161.274.950 96.888.000 60.07 

Program 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Sarana dan 
Prasarana 
Kearsipan 

88.330.000 88.195.170 99.84 

7. Jumlah lokasi 
penyimpanan 
arsip yang 
dipelihara melalui 
fumigasi 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Arsip 
Daerah 

88.330.000 88.195.170 99.84 

Program 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

177.260.050 175.969.050 99.27 

8. Jumlah entry data 
arsip dinamis /n 
aktif dan statis 

Penyediaan Sarana 
Layanan Informasi 
Arsip 

77.005.050 77.004.050 99.99 

9. Jumlah waktu 
pubiikasi 
kearsipan melalui 
www.arsip.bandu 
ngkab.go.id. 

10. Jumlah perangkat 
desa yang 
memahami 
kearsipan dalam 
rangka Arsip 
Masuk Desa 

Sosialisasi 
/Penyuluhan 
Kearsipan di" 
Lingk.lnstansi 
Pemerintah/Swasta 

100.255.000 98.965.000 98.71 

http://www.arsip.bandu


No. Indikator Kinerja Program dan Anggaran 
No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi /o 

Program ? AR«; 7 A ? n n n 
i . O o D . / J A . U U U 

7 0 7 1 4 7 0 A . J n J . U / I . H / 7 0 4 7 A 7 * f . / 0 

D a n n o m n u n n u n r fcrl Igtrl I l U a l Igcti 1 

Komunikasi 
Informasi & Media 
Massa 

11. Jumlah aplikasi 
y d l ig U l o d U l d f t b c b 

oleh seluruh SKPD 

Pembinaan dan 
r CI I g C I1 l U d l Igdl 1 

Jaringan Komunikasi 
dan Informasi 

1 A n 7RA nnn 
I .4AZ.. / J O . U U U 

1 7 7 ? 7 4 7 74A I . J A A . A n J . J ^ T O Q? Q7 
7 A . 7 J 

12. Jumlah SKPD yang 
tprhf ihi mo Hpnoan 
L C I 1 I U U U I Ig U C I I g d l 1 

jaringan 
komunikasi data 
Pemkab Bandung 

13. Jumlah kunjungan 
layanan iniernei 
mobile bagi siswa 
dan masyarakat. 

14. Jumlah waktu up 
date informasi 
m o ! 13 1 1 11 l A / O r 3 C l t" 0 

I I I U l c U U I WcUblLc 

Kabupaten 
Bandung (bulan) 

15. Jumlah siaran 
uc i b a i 1 i d u c i I5CU1 

SKPD dalam acara 
Kontak Dinas 

Pembinaan & 
r CI I 5 C I I l U d l Igdi 1 

Sumberdaya 
Komunikasi & 
Informasi 

1 nQQ R An nnn 1 . U 7 7 . 0 j u . u u u 1 nA1 7QR 1 7 ? I . U O 1 . J 7 0 . 1 J J QA sn 
7 0 . J U 

16. Jumlah kegiatan 
Relay (siaran 
lano<;i ino Hi 
L d l I g O U l I g U l 

lapangan) 
17. Jumlah lokasi 

yang didata 
potensi kelompok 
komunikasi sosial 
tingkat 
kecamatan 

1 R I o. l j J T vr* mi-it- —if y-i 

r c r s e r i L d b e 

pemberdayaan 
KIM dalam 
11 I C I 1 I U C I llNdl 1 

informasi kepada 
Pemerintah 
Daerah dan 
f V l Q D y C l l C l i \ C J L 

19. Jumlah kegiatan 
siaran. Radio 
Kandaga (bulan) 

20. Jumlah edisi 
Majalah 
Kprtarp ihr ina v a n e 
1\\H L C I I C l l I C l l I C I y u i 11c 

diterbitkan 21. Jumlah 
pelaksanaan 
pertunjukkan 
rakyat 

http://U77.0ju.uuu


No. Indikator Kinerja Program dan Anggaran No. Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Realisasi % 

22. Jumlah 
pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui 
media 
interpersonal: 
sarasehan, 
ceramah/ diskusi, 
lokakarya 

23. Jumlah 
pelaksanaan 
diseminasi dan 
pendistribusian 
informasi melalui 
media luar ruang 
: bulletin, leaflet; 
booklet, brosur, 
dan baliho 

24. Jumlah kegiatan 
Pameran 
Dinamika 
Pembangunan 

25. Jumlah aparatur 
yang memahami 
KIP 

Pengkajian dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi 

163.146.000 161.430.000 98.94 

Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM 
Bidang Kominfo 

120.000.000 114.132.970 95.11 

26. Jumlah lokasi 
pembinaan 
masyarakat oleh 
Relawan TIK 

Pelatihan SDM 
dalam Bidang 
Komunikasi dan 
Informasi 

120.000.000 114.132.970 95.11 

27. Jumlah peserta 
Seminar Internet 
Sehatdan 
Pelatihan Teknis 
Bidang TIK 
(Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi). 

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca Et 
Pembinaan 
Perpustakaan 

840.668.093 827.466.080 98.42 

28. Jumlah 
pemustaka 
(pengunjung, 
pengguna, 
anggota, non 
anggota)yang 
terlayani oleh 
jenis 
perpustakaan di 
Kabupaten 
Bandung 

Pemasyarakatan 
Minat dan Kebiasaan 
Membaca untuk 
Mendorong 
Terwujudnya 
Masyarakat 
Pembelajar 

311.658.000 310.466.000 99.61 



No. Indikator Kinerja Program dan Anggaran No. Indikator Kinerja 
Kegiatan Target Realisasi % 

29. Jumlah SDM 
Pengelola 
Perpustakaan 
yang terampil di 
bidang 
perpustakaan 

Supervisi, 
Pembinaan dan 
Stimulasi pada 
Perpum, Perpusus, 
Perpuslah dan 
Perpusmas. 

56.000.000 56.000.000 100 

30. Jumlah 
Perpustakaan 
Desa/ Kel. 
sasaran 
monitoring dan 
evaluasi (tindak 
lanjut bagi 
penerima 
stimulan buku 
bantuan Prov. 
Jabar) 

Pelaksanaan 
Koordinasi 
Pengembangan 
Perpustakaan 

66.090.093 65.345.000 98.87 

31. Jumlah kegiatan 
konsultasi, 
koordinasi, 
bimtek ke 
Pemerintah 
Pusat/Provinsi 
atau Kab/Kota 
lain 

32. . Persentase 
penerbit dan 
percetakan yang 
menyerahkan dan 
menyimpan Karya 
Cetak dan Karya 
Rekam (KCKR) ke 
Perpustakaan 
Kabupaten 
Bandung. 

Pubiikasi dan 
Sosialisasi Minat dan 
Budaya Baca 

186.380.000 177.762.000 95.37 

33. Jumlah koleksi 
U Q I l u l 1 | J L l D L C l f \ Q 

(judul) 

Penyediaan Bahan 
r U J L U t\O 

Perpustakaan Umum 

? o n A A C \ nnn 22U.54U.UUU * ) 1 7 on? non 21/.8VJ.U8U no "7n 

34. Jumlah bahan 
informasi (indeks 
artikel surat 
kabar/majalah, 
accession list; 
directory & 
klippin$) u 

Daerah 

-j : Indikator Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Dokumen Perjanjian 

Kinerja Tahun 2014 



BAB IV 

P E N U T U P 

A. Simpulan 

Sepanjang tahun 2014 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai 

oleh BAPAPSI, antara lain adalah adanya peningkatan volume informasi 

sejarah dan budaya di Depo Arsip Kabupaten Bandung, bertambahnya 

jumlah lembaga yang sudah melaksanakan penataan kearsipan sesuai 

peraturan yang berlaku, bertambahnya jumlah aplikasi yang bisa diakses 

oleh seluruh SKPD, bertambahnya jumlah SKPD yang terkoneksi ke 

jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Bandung, 

terselenggaranya jenis pelayanan dasar SPM Bidang Komunikasi dan 

Informatika, serta terselenggaranya pemberdayaan SDM pengelola 

Perpustakaan Masyarakat. Namun demikian, beberapa ketidakberhasilan 

memang masih mewarnai capaian kinerja BAPAPSI. 

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai 

sepanjang tahun 2014 ini adalah adanya komitmen dan dukungan 

pimpinan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain i tu, 

walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan 

personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan 

pencapaian kinerja di tahun 2014 ini. 

B. Langkah Perbaikan dalam Rangka Peningkatan Kinerja pada Tahun 

Mendatang 

Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas 

kinerja yang dihadapi antara lain adalah : 

Urusan Kearsipan 

1. Belum memadainya regulasi kearsipan; 

2. Belum memadainya SDM aparatur dalam pemahaman dan 

pemanfaatan pengelolaan kearsipan; 

3. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan/pengelolaan 

kearsipan antara BAPAPSI dalam kapasitas sebagai pembina kearsipan 

dengan SKPD dan lembaga lainnya. 



Urusan Komunikasi dan Informatika 

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi 

oleh SKPD; 

2. Belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi; 

3. Belum memadainya SDM aparatur dalam pemahaman dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelenggaraan tugas; 

4. Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi 

dan informasi, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. 

Urusan Perpustakaan 

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah 

dan perpustakaan masyarakat : Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 

Rumah Pintar, Rumah Belajar, Sudut Baca, Pojok Baca, dan lain-lain; 

2. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat; 

3. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pemberdayaan perpustakaan, 

sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan. 

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, dalam upaya 

untuk meningkatkan kinerja BAPAPSI pada tahun mendatang, antara lain 

adalah : 

1. Dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, perlu dilakukan pengkajian terhadap seluruh 

regulasi kearsipan yang digunakan selama ini, baik berupa peraturan 

daerah maupun peraturan bupati, dimana dalam peraturan-peraturan 

tersebut masih mengatur pengelolaan kearsipan secara konvensional, 

sedangkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2009, pengelolaan kearsipan 

sudah diatur menurut sistem jaringan kearsipan secara elektronik; 

2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan jaringan 

komunikasi informasi, dalam rangka optimalisasi jaringan komunikasi 

dan informasi; 

3. Membuat dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur 

pemanfaatan media-media penyebaran informasi yang telah ada 

(Radio, Majalah, Website); 

4. Membuat dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur 

pemanfaatan Perpustakaan dan Kearsipan; 



Melaksanankan koordinasi melalui kegiatan rapat koordinasi, 

sosialisasi, serta bimbingan teknis Bidang Kearsipan,Bidang 

Komunikasi dan Informatika, serta Bidang Perpustakaan, dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan sinergitas program/kegiatan. 



FORMULIR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Kabupaten : BANDUNG 

NamaSKPD : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI) 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 0 / 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Urusan Kearsipan 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
pelayanan pelayanan 

- Jumlah lembaga yang sudah 

melaksanakan penataan kearsipan 

sesuai peraturan yang berlaku 

47 lembaga 47 lembaga 100 

- Jumlah perangkat desa yang 

memahami kearsipan dalam rangka 

Arsip Masuk Desa 

50orang 50 orang 100 

Terkelola dan termanfaatkannya 
arsip yang autentik dan terpercaya, 

y d l I g U c l t s d l l d l I U fc l l i g c M 1 K c J J c t U d L d d l I 

penduduk 

- Jumlah arsip yang mengalami 

pemilahan dan penyusunan Daftar 

r e i l c l d d l l H J M p (J l U l b U U K L d b i p 

1 Ci 1Q f\3CJ I I O I I V G \JLJLH 1 I G M J O / I 

pengelolaan dan pemanfaatan 

- h i m l s h pntrx/ H a t s a r c i n Hin^imic //i 

aktif dan statis 

1 m r»H il l 1 . v i a a 111 
x m o u u i 

i n o xuu 

Website Arsip, SIMARDA (Sistem 
I n farmaci A anal a-v.an A r / ! r \ r i i / i r i l i 1 

i i i i u i i n d b i i v i d i i d j e m e n n r s i p c a e t a n / , 

dan SOP Pelayanan 

- Jumlah waktu pubiikasi kearsipan 
m o l a li ti 

. www.arsipbandungkab.go.id 

12 bulan 12 bulan 100 

Terlaksananya pemeliharaan dan 

perawatan arsip 
- Jumlah lokasi penyimpanan arsip 

yang dipelihara melalui fumigasi 
4 lokasi 4 lokasi 100 

Urusan Komunikasi dan Informasi 

Meningkatnya kualitas SDM 

(aparatur dan masyarakat) di Bidang 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 

- Jumlah peserta Seminar Internet 

Sehat dan Pelatihan Teknis Bidang 

TIK . 

176 orang 176 orang 100 

Meningkatnya pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
- Jumlah aplikasi yang bisa diakses 

oleh seluruh SKPD 
1 aplikasi 1 aplikasi 100 

- Jumlah SKPD yang terhubung 

dengan jaringan komunikasi data 

Pemkab Bandung 

11SKPD 11SKPD 100 

Optimalisasi Community Access Point 

(CAP) 
- Jumlah lokasi pembinaan 

masyarakat oleh Relawan TIK 
2 Lokasi 2 Lokasi 100 

Terlaksananya diseminasi informasi 

yang tidak dibatasi ruang dan waktu 

(bordeless) melalui Mobile 

Community Access Point (M-CAP) 

- Jumlah kunjungan layanan internet 

mobile bagi siswa dan masyarakat 

72 kali 72 kali 100 

Memantapkan kelembagaan untuk 

menerapkan Keterbukaan Informasi 

Publik(KIP) 

- Jumlah aparatur yang memahami 

KIP 
- - -

Terciptanya kerjasama dengan 

berbagai stakeholder dalam 

penyebaran informasi pembangunan 

- Jumlah siaran bersama dengan 

SKPD dalam acara Kontak Dinas di 

Radio Kandaga 

54 kali • . 104 kali 192,60 

- Jumlah kegiatan Relay (siaran 

langsung di lapangan) 

48 kali 45 kali 93,75 

Adanya cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Komunikasi Informasi 

Masyarakat (KIM) di tingkat 

kecamatan 

- Jumlah lokasi yang di data potensi 

kelompok komunikasi sosial tingkat 

kecamatan 

2 Kecamatan 2 Kecamatan 100 

- Persentase pemberdayaan KIM 

dalam memberikan informasi 

kepada Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat 

15% 15% 100 

file:///JLJLH
http://www.arsipbandungkab.go.id


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Terlaksananya diseminasi dan 

pendistribusian informasi nasional 

- Jumlah kegiatan siaran Radio 

Kandaga ' 

12 bulan 12 bulan 100 

dan daerah - Jumlah edisi Majalah Kertaraharja 

yang diterbitkan 

, 6 edisi 6 edisi 100 

- Jumlah waktu up date informasi 

melalui website Kabupaten 

Bandung 

12 bulan 12 bulan. 100 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui 

media interpersonal: sarasehan, 

ceramah/ diskusi,lokakarya. 1 

2 kali 2 kali 100 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui 

media luar ruang : bulletin, leaflet, 

booklet, brosur, dan baliho : 

12 kali 20 kali 166,67 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui 

pertunjukkan rakyat 

4 kali 4 kali 100 

- Jumlah kegiatan Pameran Dinamika 

Pembangunan 

1 kali 1 kali 100 

Urusan Perpustakaan 

Meningkatnya budaya baca 
masyarakat Kabupaten Bandung 

- Jumlah pemustaka (pengunjung, 

pengguna, anggota, non anggota)... 

yang terlayani oleh jenis 

perpustakaan di Kabupaten 

Bandung 

140.000 orang 125.325 orang 89,52 

- Jumlah koleksi bahan pustaka 750 judul 1.281 judul 170,80 

Terselenggaranya pemberdayaan 

SDM Pengelola Perpustakaan 

Masyarakat (Taman Bacaan 

Masyarakat, Rumah Pintar, dan 

seienisnya) 

- Jumlah SDM Pengelola 

Perpustakaan yang terampil di 

bidang perpustakaan 

Mengembangkan literatur sekunder 

dengan menggali sumber informasi 

secara berkala 

- Jumlah bahan informasi (indeks 

artikel surat kabar/majalah, 

accession list, directory & klipping) 

6 judul : 6 judul 100 

Terciptanya kesadaran akan 

kewajiban untuk menyerahkan Karya 

Cetak dan Karya Rekam (KCKR) bagi 

para penerbit atau percetakan, baik 

di kalangan pemerintah maupun 

swasta. 

- Persentase penerbit dan 

percetakan pemerintah yang 

menyerahkan dan menyimpan 

KCKR ke Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Bandung 

. 8% 8% 100 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 4,690,295,093 

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 4,388,203,539 

Soreang, Maret 2015 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

(BAPAPSI) KABUPATEN BANDUNG 

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Urusan Kearsipan 

Terkumpulnya arsip aset nasional, berupa arsip 

Aset Daerah Kabupaten Bandung, Arsip Sejarah 

dan Budaya. 

- Jumlah bukti fisik (peta. Photo, 

dokumen/arsip) sebagai tindak 

lanjut/penyempurnaan Buku 

Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung 

Tahun 1846-2010 

1 berkas peta, 1 berkas 

foto, 1 berkas dok/ arsip 

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan - Jumlah lembaga yang sudah 

melaksanakan penataan kearsipan 

sesuai peraturan yang berlaku 

54 lembaga 2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 

- Jumlah perangkat desa yang memahami 

kearsipan dalam rangka Arsip Masuk 

Desa 

50 Orang 

3 Terkelola dan termanfaatkannya arsip yang 

autentik dan terpercaya, yang berkaitan dengan 

AcjJci uaLad11 jJti iuuuuiv 

- Jumlah arsip yang mengalami pemilahan 

dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip 

[\c [Jc 11U U U U Kd I I 

200 Box 

4 Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan 

pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem 

Informasi Manajemen Arsip Daerah), dan SOP 

Pelayanan 

- Jumlah entry data arsip dinamis in aktif 

dan statis 

1 modul 4 Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan 

pemanfaatan Website Arsip, SIMARDA (Sistem 

Informasi Manajemen Arsip Daerah), dan SOP 

Pelayanan 

- Jumlah waktu pubiikasi kearsipan 

melalui www.arsipbandungkab.go.id 

12 Bulan 

5 Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan 

arsip 

- Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang 

dipelihara melalui fumigasi 

4 lokasi 

6 

Urusan Komunikasi dan Informasi 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

- Jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh 

seluruh SKPD (nama) 

2 aplikasi 6 

Urusan Komunikasi dan Informasi 

Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

J U I l l l d 11 D i x r U ydllg l e i 1 I U U U I I g l \ c J d 111 I g d 11 

komunikasi data Pemkab Bandung 

1 o sxpn 

7 Optimalisasi Community Access Point (CAP) - Jumlah peserta Seminar Internet Sehat 

dan Pelatihan Teknis Bidang TIK 

196 Orang 

8 Terlaksananya diseminasi informasi yang tidak 

dibatasi ruang dan waktu (bordeless) melalui 

Mobile Community Access Point (M-CAP) 

- Jumlah kunjungan layanan internet 

mobile bagi siswa dan masyarakat 

72 kali/kunjungan 

9 Terciptanya kerjasama dengan berbagai 

stakeholder dalam penyebaran informasi 

pembangunan 

- Jumlah siaran bersama dengan SKPD 

dalam acara Kontak Dinas di Radio 

Kandaga 

54 kali 9 Terciptanya kerjasama dengan berbagai 

stakeholder dalam penyebaran informasi 

pembangunan 

- Jumlah kegiatan Relay (siaran langsung 

di lapangan) 

48 kali 

10 Adanya cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Komunikasi Informasi 

Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan 

- Persentase pemberdayaan KIM dalam 

memberikan informasi kepada 

Pemerintah Daerah dan Masyarakat 

2 0% 

http://www.arsipbandungkab.go.id


NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
11 Terlaksananya diseminasi dan pendistribusian 

informasi nasional dan daerah 

- Jumlah kegiatan siaran Radio Kandaga 12 bulan 

- Jumlah edisi Majalah Kertaraharja yang 

diterbitkan 

6 edisi 

- Jumlah waktu up date informasi melalui 

website Kabupaten Bandung 

12 bulan 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui media 

interpersonal: sarasehan, ceramah/ 

diskusi, lokakarya. 

2 kali 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui media 

luar ruang : bulletin, leaflet, booklet, 

brosur, dan baliho 

12 kali 

- Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 

pendistribusian informasi melalui 

pertunjukkan rakyat 

4 Kali 

- Jumlah kegiatan Pameran Dinamika 

Pembangunan 

1 kali 

12 

Urusan Perpustakaan 

Meningkatnya budaya baca masyarakat 

Kabunatpn Bandunr? 
- Jumlah pemustaka (pengunjung, 

n p n p p i l n a PnppntP n n n P n p p n f s l \ p n p 
K* ' 1 D O - — ' ' o o / — " ' ' O O / / O 

terlayani oleh jenis perpustakaan di 

Kabupaten Bandung 

150.000 orang 

- Jumlah koleksi bahan pustaka 2.U0U JUdUl 

13 Mengembangkan l iteratur sekunder dengan 

menggali sumber informasi secara berkala 

- Jumlah bahan informasi (indeks artikel . 

surat kabar/majalah, accession list, 

directory & klipping) 

7 Judul 

14 Terciptanya kesadaran akan kewajiban untuk 

menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam 

KCKR) bagi para penerbit atau percetakan, baik 

di kalangan pemerintah maupun swasta. 

- Persentase penerbit dan percetakan 

pemerintah yang menyerahkan dan 

menyimpan KCKR ke Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Bandung 

10% 

Program 

1 Program Perbaikan Sistem Administrasi 

Kearsipan . 

2 Program Penyelamatan dan Pelestarian 

Dokumen/Arsip Daerah 

3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Informasi 

4 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan 

Prasarana Kearsipan 

5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi dan Informasi 

6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, 

dan Media Massa 

7 Program Pengembangan Budaya Baca dan 

Pembinaan Perpustakaan 

Pihak Kedua 

BUPATI BANDUNG, • 

Anggaran 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

180,704,000.00 

539,100,000.00 

243,350,000.00 

105,996,000.00 

129,924,000.00 

2,336,580,000.00 

700,207,300.00 

Pebruari 2015 
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