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Dinas Komunikasi dan lnformatika
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PRO6RAM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

KODT PROGRAM
KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berka la ged ung dan perlengka

ANALISIS SITUASI

1.

pa

n ka ntor

Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)"

a. Dinas Komunikasi dan lnformatika kota Padang Panjang menempati
kantordengan luas bangunan 3 369 m2

ini, Pegawai di Dinas Komunikasi dan lnformatika
64 {Zl orang PNS dan 43 orang non PNS) yang terdiri dari

b. Pada saat

berjumlah
40 Laki-lakidan 24 Perempuan.

c. Ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang rapat belum

bisa

difungsikan sebagaimana mestinya dikarenakan belum adanya partisi
sebagai sekat ruangan.

d. Toilet yang bisa difungsikan saat ini berjumlah 5 buah, namun hanya
ada 1 yang layak pakai dan digunakan untuk seluruh pegawai yang
ada baik laki-laki maupun perempuan.

2.

lsu dan Faktor Keseniangan Gender

a.

FaktorKesenjangan

a. Keterbatasan luas bangunan dan fungsi ruangan yang ada pada
kantor dinas kominfo saat ini, menjadikan terbatasnya akses pegawai

untuk melaksanakan koordinasi berupa rapat staf dan

agenda

bersama lainnya.
b.

jumlah toilet yang ada dan layak pakai sangat terbatas sehingga
sering terjadi antrian panjang dan ketidaknyamanan karena diakses
oleh pengguna laki-laki dan perempuan

c. rendahnya keikutsertaan staf dalam rapat, terutama agenda rapat
yang melibatkan seluruh personil pegawai tidak dapat dilaksanakan
karena keterbatasan tempat.
d. Keterbatasan ruang rapat dan toilet yang layak pakai juga tidak
memungkinkan untuk terselenggaranya kegiatan kominfo yang
melibatkan orang banyak.
e. rendahnya kontrol dan pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja
staf, karena terbatasnya koordinasi yang bisa dilakukan melalui rapat
staf .
f. penggunaan toilet kurang nyaman karena sering terjadi antrian dan
digunaka n oleh laki-laki dan perempuan bergantian.
g. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi yang rutin akan
meningkatkan terhadap kinerja staf meialui rapat staf
h. terciptanya kondisi kantor yang bersih dan nyaman dengan adanya
toilet yang layak pakai dan terpisah untuk pengguna lakl-laki dan
nt
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Penyebab lnternal

Pemeliharaan gedung kantor terkait dengan rnemaksimalkan fungsi
ruangan yang ada belum menjadi isu prioritas dalam perencanaan
anggaran di tahun sebelumnya

c. Penyebab

Eksternal

Adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat Kota terutama untuk
HASIT

RENCANAAKSI

-

Tersedianya partisi untuk ruang rapat
Tersedianya 2 (dua) toilet yang layak pakai dan nyaman (terpisah
penggunaan antara laki-laki dan perempuan)

Aktivitas

partisi/ sekat pada ruangan

Penambahan

guna

memaksimalkan fungsinya sebagai ruang rapat.

toilet yang sudah ada sehingga
menjadikannya layak pakai dan terpisah dalam
Rehab terhadap

penggunaannya

Tujuan

Tersedianya ruangan

rapat

yang

representatif dan toilet yang nyaman
AlokasiAnggaran
CAPAIAN PROGRAM

lnput

{di level kegiatan}

Rp.100.000.000

Anggaran pemeliharaan rutin/berkala gedung

dan

perlengkapan kantor

Output

-

Outcomes

Tersedianya gedung kantor Dinas Komunikasi dan lnformatika

Tersedianya 1 (satu) ruangan rapatyang representatif
Tersedianya 2 {dua) toilet yang layak pakai dan nyaman
(terpisah penggunaan antara laki-laki dan perempuan)

dalarn kondisi nyaman dan terpelihara dan terwujudnya
pelayanan publik yang memuaskan
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