KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya maka kita dapat
menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Informasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Pusdatin Iptek) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset
dan Inovasi Nasional tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Pusdatin Iptek ini disusun melalui
serangkaian proses pembahasan yang cukup panjang. Ide dan gagasan yang muncul selama
proses penyusunan dipadukan dalam menyempurnakan dokumen ini, sehingga Renstra
Pusdatin Iptek yang dihasilkan ini merupakan hasil pemikiran serta milik bersama segenap
pimpinan maupun pegawai Pusdatin Iptek. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan
bersama dalam pengembangan Pusdatin Iptek hingga tahun 2024.
Renstra Pusdatin Iptek tahun 2020-2024 ini akan menjadi panduan Pusdatin Iptek
dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan Pusdatin Iptek setiap tahun. Penentuan Rencana
Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk kegiatan dan sasaran kegiatan
Pusdatin Iptek setiap tahun telah mengacu ke Renstra ini sehingga strategi yang sudah
direncanakan dalam Renstra dapat diterjemahkan hingga ke level operasional dan dapat
dieksekusi dengan baik. Selain itu, Renstra Pusdatin Iptek juga menjadi acuan dalam menyusun
Perjanjian Kinerja (PK) Pusdatin Iptek dan seluruh jajarannya. Hal ini perlu dilakukan agar
pencapaian kinerja setiap tahun dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan
Renstra Pusdatin Iptek dalam mewujudkan Visi Pusdatin Iptek yang mendukung Visi
Kementerian dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian Renstra Pusdatin Iptek ini khususnya dalam
memenuhi aspirasi masyarakat akan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya, karena strategi
tanpa eksekusi hanyalah sebuah mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan sementara
eksekusi tanpa strategi merupakan suatu mimpi buruk yang berkepanjangan. Eksekusi strategi
pada Renstra ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi organisasi untuk terus menyempurnakan
strategi tersebut dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan
lingkungan strategis yang terjadi. Sehingga seiring berjalannya waktu, Pusdatin Iptek sebagai
unit kerja pengelola TIK di lingkungan Kemenristek/BRIN akan semakin matang dalam
menjalankan peran strategis dalam pelaksanaan Renstra Kemenristek/BRIN. Komitmen yang
tinggi dalam menjalankan Renstra ini sangat dibutuhkan agar cita-cita yang tertuang dalam
Renstra tersebut dapat terwujud. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pejabat dan
pegawai Pusdatin Iptek yang telah meluangkan waktu dalam menyelesaikan Renstra ini.
Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan bagi Pusdatin Iptek dalam melangkah bersama,
bekerja bersama demi mewujudkan harapan kita bersama.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Dr. Andika Fajar
Kepala Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
yang telah disusun mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi serta indikator
kinerja strategis, program, dan kegiatan. Visi Kemenristek/BRIN adalah “Kementerian Riset
dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal dan profesional, inovatif, dan
berintergritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden utnuk mewujudkan Visi
dan Misi Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan kedalam misi sebagai upaya untuk mencapai
visi yang telah ditetapkan. Misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi
Nasional adalah sebagai berikut:
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melaksanakan Misi
Presiden dan Wakil Presiden :
– Misi nomor 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
– Misi nomor 2 : Peningkatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya
Saing;
– Misi nomor 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
– Misi nomor 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
– Misi nomor 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; dan
– Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
dengan uraian sebagai berikut:
1) Peningkatan Kapabilitas Iptek, Budaya Riset dan Penciptaan Inovasi melalui
Peningkatan Kualitas SDM Iptek, Penguatan Transformasi Ekonomi, Pembangunan
Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing; dan
2) Peningkatan Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
Renstra Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang kemudian
disingkat Pusdatin Iptek Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Renstra Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Inovasi dan Riset Nasional Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Pusdatin Iptek perlu menyusun Renstra
agar selama 5 tahun kedepan dapat diketahui apa saja tujuan yang akan dicapai oleh Pusdatin
Iptek dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020 – 2024
disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebelumnya
adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019 seiring dengan
berpindahnya fungsi Pendidikan Tinggi kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
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maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berubah nomenklaturnya menjadi
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan hal
tersebut, Pusat Data dan Informasi juga mengalami perubahan nama yang semula Pusat Data
dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Pusat Data dan
Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi.
Renstra Pusdatin Iptek Tahun 2020-2024 meliputi Kondisi Umum, Visi Misi dan
Tujuan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.
Kondisi Umum menggambarkan kondisi Pusdatin Iptek saat ini yang mempengaruhi
organisasi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. Kemudian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran menjelaskan apa yang menjadi visi misi Pusdatin Iptek untuk mendukung Visi dan
Misi Kemenristek/BRIN serta apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran Pusdatin Iptek. Arah
Kebijakan dan Strategi menjelaskan arah pengembangan Pusdatin Iptek kedepannya hingga
tahun 2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan menjelaskan terkait target kinerja
Pusdatin Iptek di setiap tahunnya serta pendanaan yang diperlukan untuk mendukung
tercapainya target tersebut.
Rencana strategis ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran
di Pusdatin Iptek dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu Renstra Pusdatin Iptek Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman, arah, serta merupakan dasar dan acuan bagi unit kerja di lingkungan Pusdatin untuk
(1) Penyusunan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (Renja) dan RKA-KL; (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; (4) Pemantauan dan
Evaluasi (Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja).

B. Landasan Hukum
Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan
perundangan yang meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Undang-Undang No 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
4. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian
Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 2024;

2

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.

C. Paradigma Tata Kelola Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi
Nasional
Rencana Strategis Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN Tahun 2020 - 2024 disusun
berdasarkan beberapa paradigma, untuk mewujudkan Pusat Data dan Informasi
Kemenristek/BRIN yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pusat Data dan Informasi
Kemenristek/BRIN melakukan penataan organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan
kepegawaian, dan penataan barang milik negara Kemenristek/BRIN. Perincian paradigma itu
adalah sebagai berikut.
1. Keterbukaan dan responsif, merupakan terlaksananya transparansi informasi secara benar,
jujur dan adil, serta responsif yaitu Pusdatin Iptek selalu berusaha untuk melayani
stakeholders;
2. Profesional, yaitu memiliki kapabilitas, kompetensi serta integritas;
3. Pelayanan prima yaitu pelayanan yang tanpa diskriminasi dan mengutamakan pelayanan
prima;
4. Efektif dan efisien, suatu proses dan pengorganisasiannya memaksimalkan anggaran untuk
menghasilkan keluaran yang optimal;
5. Akuntabilitas, yaitu prosedur dan mekanisme kerja dengan sistem pertanggungjawaban
yang jelas serta pemberlakuan sistem pemberian sanksi.

D. Kondisi Umum
Sebelumnya, nomenklatur Pusat Data dan Informasi Kemenristek/BRIN adalah Pusat
Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptekdikti).
Seiring dengan perubahan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi
Nasional, maka Pusdatin Iptekdikti juga berganti nomenklatur menjadi Pusdatin Iptek.
Dalam Kondisi Umum ini akan menjelaskan dua hal. Pertama, yaitu kondisi internal
yang meliputi Capaian Renstra Pusdatin Iptekdikti Tahun 2016-2019 serta Budaya Organisasi
saat ini dan harapan kedepannya. Kedua, adalah penjelasan terkait Kondisi Eksternal Pusdatin
Iptek. Kedua hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kondisi Internal
a. Capaian Renstra Pusdatin Iptekdikti Tahun 2016-2019
1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pembahasan terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
meliputi beberapa subbab yaitu sebagai berikut
a) Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE,
dalam pelaksanaannya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE
adalah
penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Agar pelaksanaan
SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi
secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di
setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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Dasar Hukum pelaksanaan SPBE tarcantum dalam Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di
Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai
Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari
pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian
pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level)
untuk menilai domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE, dan
domain layanan SPBE.
b) Konsep Tingkat Kematangan SPBE
Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur
derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahap kapabilitas proses dan kapabilitas
fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE
pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah
menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah sedangkan tingkat
kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang tinggi.
Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan modelmodel tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu
a. CMM/CMMI (Capability Maturity Model/CMM Integration) yang dibangun
oleh Software Engineering Institute (SEI) merupakan model yang mengukur
tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak. Model ini menjadi
dasar pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat
kematangan tata kelola TIK pada COBIT (Control Objectives for Information
Technology), arsitektur TIK (Enterprise Architecture Maturity Model),
manajemen risiko (Risk Maturity Model), dan manajemen pengetahuan
(Maturity Model for Knowledge Mangement).
b. E-Government Maturity Models merupakan model tingkat kematangan yang
mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis yang
dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001), Andersen
dan Henriksen (2006), Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada UN e-Government Survey (2012).
Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu
rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum.
Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima
tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap
tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas
membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada
tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level)
yang lebih rendah.
Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian
yang terdiri dari:
1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
4

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang
dinilai.
Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek
terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan indikator dapat dilihat
pada Tabel berikut:
Tabel 1. Domain, Aspek, dan Indikator SPBE

Domain 1
Aspek 1
Indikator 1
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 5
Indikator 6
Indikator 7
Aspek 2
Indikator 8
Indikator 9
Indikator 10
Indikator 11
Indikator 12
Indikator 13
Indikator 14
Indikator 15
Indikator 16
Indikator 17
Domain 2
Aspek 3
Indikator 18
Indikator 19
Aspek 4
Indikator 20
Indikator 21
Aspek 5
Indikator 22
Indikator 23
Indikator 24
Domain 3
Aspek 6
Indikator 25
Indikator 26
Indikator 27
Indikator 28
Indikator 29
Indikator 30
Indikator 31
Aspek 7
Indikator 32
Indikator 33
Indikator 34
Indikator 35

Kebijakan Internal SPBE
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instamsi Pemerintah
Kebijakan Internal Ariggaran dan Belanja TIK
Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Kebijakan Internal Layanan SPBE
Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan
Penganggaran
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi
Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Tata Kelola SPBE
Kelembagaan
Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Strategi dan Perencanaan
Rencana Induk SPBE Insurer Pemerintah
Anggaran dan Belanja TIK
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengoperasian Pusat Data
Integrasi sistem Aplikasi
Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Layanan SPBE
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektroruk
Layanan Naskah Dinas
Layanan Manajemen Kepegawaian
Layanan Manajemen Perencanaan
Layanan Manajemen Penganggaran
Layanan Manajemen Keuangan
Layanan Manajemen Kinerja
Layanan Pengadaan
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Layanan Pengaduan Publik
Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Layanan Whistle Blowing System
Layanan Publik Instansi Pemerintah
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c) Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
Tingkat Kematangan pada kapabilitas Proses diterapkan pada domain tata
kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan
dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan
Internal SPBE

Tingkat (Level)
1. Rintisan

Karakteristik
•

•

2. Terkelola

•

•

3. Terstandardisasi

•

•

4. Terintegrasi dan
Terukur

•

•

5. Optimum

•

•

Proses tata kelola dilaksanakan sewaktuwaktu, tidak terorganisasi dengan baik
tanpa pemantauan dan hasil tidak
terprediksi
Kebijakan Internal belum tersedia atau
masih berbentuk konsep
Proses tata kelola dilaksanakan dengan
dasar-dasar manajemen yang telah
didefinisikan dan didokumentasikan,
dilaksanakan berdasrkan standar masingmasing unit organisasi
Kebijakan Internal telah didelegasi namun
pengaturannya bersifat parsial atau
sectoral
Proses
tata
kelola
dilaksanakan
sepenuhnya dengan terstandarisasi oleh
semua unit organisasi terkait
Kebijakan internal telah mengatur standar
proses tata kelola bagi semua unit
organisasi terkait, tetapi belum mengatur
keselarasan antar proses tata kelola
Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi
dengan proses tata kelola dan terukur
kinerjanya secara kuantitatif
Kebijakan internal telah mengatur
integrasi antar proses tata kelola dan
mekanisme pengukuran kinerja proses tata
kelola tersebut
Proses tata kelola dilaksanakan engan
peningkatan
kualitas
secara
berkesinambunagn
Kebijakan
internal
telah
megatur
mekanisme evaluasi berkelanjutan dan
manajemen perubahan
6

d) Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE
Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain
layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3. Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima
pengguna SPBE. Semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE menunjukkan
semakin mudah dan nyaman bagi pengguna SPBE dalam menerima layanan dari
sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam
hal ini, sistem aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna SPBE secara daring.
e) Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot
Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu);
Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua);
Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga);
Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat);
Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang
berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain
tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE
diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan
nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap
domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 4 berikut, Sedangkan nilai bobot setiap
indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah
indikator pada aspek tersebut.
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Tabel 4. Bobot Setiap Domain dan Aspek

f) Nilai Indeks
Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada
indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
1. Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek
merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat
kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.
2. Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain
merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks
Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.
3. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai
kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot
domain.
Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan
dikelompokkan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 5 berikut:

SPBE

Tabel 5. Kategori Pelaksanaan SPBE

g) Indeks SPBE Kemenristekdikti Tahun 2018-2019
Evaluasi SPBE pertama kali dilakukan pada tahun 2018, dan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berhasil meraih predikat Baik. Kemudian,
Predikat SPBE Baik berhasil dipertahankan di tahun 2019. Nilai indeks SPBE
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 berhasil
8

meningkat daripada capaian nilai di tahun sebelumnya. Begitu pula dengan
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan pada sebagian besar indikator meningkat
dibandingkan capaian nilai di tahun sebelumnya.
Perbandingan nilai indeks SPBE tahun 2018 dan 2019 dijelaskan pada tabel dan
gambar berikut:
Tabel 6. Perbandingan Nilai Indeks SPBE

No

Indikator

Nilai Tingkat
Kematangan
2018

2019

1

Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

4

4

2

Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

4

4

3

Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE di Indtansi Pemerintah

4

4

4

Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK

1

1

5

Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data

4

3

6

Kebijakan Internal Integrasi SIstem Aplikasi

4

4

7

Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

1

1

8

Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas

1

3

9

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian

1

1

10

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan
Penganggaran

1

1

11

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan

1

1

12

Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja

1

3

13

Kebijakan Internal Layanan Pengadaan

4

4

14

Kebijakakan Internal Layanan Pengaduan Publik

3

3

15

Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

3

3

16

Kebijakakn Internal Layanan Whistle Blowing System

3

3

17

Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah

1

4

18

Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

2

3

19

Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

1

4

20

Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

2

2

21

Anggaran dan Belanja TIK

1

3

22

Pengoperasian Pusat Data

3

4

23

Integrasi Sistem Aplikasi

2

3

9

No

Indikator

Nilai Tingkat
Kematangan
2018

2019

24

Penggunaan Apikasi Umum Berbagi Pakai

2

2

25

Layanan Naskah Dinas

2

5

26

Layanan Manajemen Kepegawaian

2

4

27

Layanan Manajemen Perencanaan

3

3

28

Layanan Manajemen Penganggaran

3

3

29

Layanan Manajemen keuangan

3

1

30

Layanan Manajemen Kinerja

3

4

31

Layanan Pengadaan

4

4

32

Layanan Pengaduan Publik

3

3

33

Layanan Dokumentai da Informasi Hukum

3

4

34

Layanan Whistle Blowing System

3

3

35-1

Sinta.ristekdikti.go.id

4

4

35-2

Sister.ristekdikti.go.id

4

4

35-3

Ijazahln.ristekdikti.go.id

4

4

Gambar 1. Nilai Indeks SPBE Kemenristekdikti Tahun 2018
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Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Kemenristekdikti Tahun 2019

2) Asesmen Manajemen Data
Dalam era saat ini data menjadi penggerak arah kebijakan dan penggerak bisnis.
Data driven tidak lagi menjadikan Teknologi Informasi hanya menjadi pendukung,
tetapi menjadi penggerak bisnis. Demikan pula dalam pengembangan iptek, data
seharusnya dapat menjadi penggerak arah kebijakan iptek. Namun, faktanya data iptek
yang tersedia belum memberikan nilai atau manfaat yang optimal untuk pengembangan
iptek.
Untuk meningkatkan nilai data iptek, perlu dilakukan pengelolaan data yang baik.
Pengelolaan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan seperangkat
aturan atau tata kelola yang jelas. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Data
Iptek di Pusdatin Iptek, dilakukan asesmen pengelolaan data iptek dengan mengacu
pada panduan atau framework pengelolaan data, yaitu Data Management Body of
Knowledge (DMBOK, edisi 1) yang dikeluarkan oleh DAMA-International. DMBOK
memberikan panduan terkait serangkaian aktivitas untuk pengelolaan data yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan tata kelola. Asesmen
dilakukan secara mandiri karena penilaian terhadap manajemen data, seperti halnya
indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan indeks SPBE, belum diadopsi secara nasional.
Dengan asesmen ini dapat diketahui sejauh mana pengelolaan data iptek dilakukan oleh
Pusdatin Iptek.
Asesmen tersebut meliputi 10 proses area dalam manajemen data, yaitu tata kelola
data, manajemen arsitektur data, manajemen pengembangan data, manajemen
operasional data, manajemen keamanan data, manajemen referensi dan master data,
manajemen datawarehouse/ business intelligence, manajemen konten dan dokumen,
manajemen metadata, dan manajemen kualitas data. Dari 10 proses area tersebut,
terdapat 5 proses area yang aktivitas pengelolaannya sudah dilakukan lebih dari 50%
dan 5 proses area lainnya dibawah 50%. Presentase-presentase aktivitas pengelolaan
digambarkan dengan grafik sebagai berikut:
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Arsitektur Data
Kualitas Data

Pengembanga
n Data

57%

27%

77%

Metadata
0,08%

Tata kelola data

Operasional
Data
60%

50%
Dokumen dan
konten

Keamanan
Data

29%

38%
DW/ BI
25%

Data Master
dan Referensi
56%

Gambar 3. Presentase Aktivitas Pengelolaan Data
Proses area yang aktivitas pengelolaannya sudah dilakukan lebih dari 50%, yaitu
tata kelola data, manajemen arsitektur data manajemen pengembangan data manajemen
operasional data, manajemen referensi dan master data. Sementara itu, 5 proses area
yang lain aktivitas pengelolaannya dibawah 50%, yaitu manajemen keamanan data,
manajemen datawarehouse/ business intelligence, manajemen konten dan dokumen,
manajemen metadata, dan manajemen kualitas data
Khusus untuk manajemen konten dan dokumen, tidak menjadi fokus dalam
asesmen ini karena diluar konteks pengelolaan data iptek sehingga rata-rata secara
keseluruhan adalah 43% aktivitas manajemen data yang sudah dilakukan dalam
pengelolaan data iptek. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Pusdatin Iptek masih
perlu banyak melakukan perbaikan dalam pengelolaan data iptek, terutama untuk
aktivitas-aktivitas yang dinilai penting. Dengan perbaikan manajemen data yang
dilakukan secara terus menerus (continuous improvement), diharapkan kualitas dan
nilai data iptek dapat ditingkatkan.
3) Capaian Prestasi Pusat Data dan Informasi Iptekdikti Tahun 2016-2019
Subbab ini akan menjelaskan realisasi dari target indikator kinerja pada sasaran
kegiatan yang terdapat dalam Renstra Pusdatin tahun 2016-2019. Capaian-capaian
tersebut akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 7. Capaian Realisasi Pusdatin Iptekdikti Tahun 2016-2018
No

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

1

Dimanfaatkann
ya data,
informasi, dan
knowledge
Iptek Dikti
dalam
penyelenggaraa
n Iptek Dikti
untuk
meningkatkan
data saing
bangsa

Rasio data,
informasi dan
knowledge
Iptek Dikti
yang
dimanfaatkan
dalam
penyelenggara
an Iptek Dikti
untuk
meningkatkan
daya saing
bangsa
terhadap total
data, informasi
dan knowledge
Iptek Dikti
yang
dihasilkan
Pusdatin Iptek
Dikti.

100%

100%

100%

94,44%

100%

100%

2

Tersedianya
layanan
Pusdatin Iptek
Dikti yang
valid, handal,
dan up to date

Service Level
Index (SLI)
layanan
Pusdatin Iptek
Dikti

70%

-

80%

84,5%

85%

91,35%

3

Meningkatnya
kepuasan
pengguna
layanan
Pusdatin Iptek
Dikti

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
terhadap
layanan
Pusdatin Iptek
Dikti

3

-

3,2

3,08

3,4

2,9
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No

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

4

Tersedianya
draft kebijakan
pengelolaan
data, informasi,
pengetahuan
dan TIK Iptek
Dikti

Jumlah draft
kebijakan
Standar
Pengelolaan
data,
informasi, dan
NSPK TIK
Iptek Dikti.

5

5

4

4

2

1

5

Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur dan
Kriteria
(NSPK) untuk
setiap layanan
TIK

Rasio NSPK
yang
dikeluarkan
terhadap total
layanan TIK.

100%

20%

100%

20%

100%

100%

6

Tersedianya
kebijakan
dan/atau
standar
pengelolaan
data, informasi
dan
pengetahuan
terkait ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan
pendidikan
tinggi.

Jumlah
kebijakan
dan/atau
standar
pengelolaan
data, informasi
dan
pengetahuan
terkait ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan
pendidikan
tinggi.

3

2

6

6

9

9

7

Terbangunnya
informasi
geospasial
tematik untuk
pengembangan
Iptek Dikti
berbasis
kewilayahan

Tersedianya
informasi
geospasial
tematik untuk
pengembangan
Iptek Dikti
berbasis
kewilayahan
yang
dihasilkan

2

-

5

5

11

10

14

No

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

8

Terbangunnya
jaringan Iptek
nasional yang
mampu
menciptakan
sinergi dalam
mengintegrasik
a n data,
informasi, dan
pengetahuan
tentang Iptek

Jumlah
jaringan Iptek
nasional yang
terbangun dan
aktif.

1

1

2

2

3

3

9

Terselenggaran
ya quality
assurance
terhadap data,
informasi, dan
pengetahuan
tentang Iptek
Dikti

Rasio data dan
informasi yang
tidak sesuai
quality
standard

10%

-

9%

1,5%

7%

2%

10

Tersedianya
Decision
Support
Management
Ipte k Dikti
untuk
membantu
dalam
pengambilan
keputusan
strategis

Tingkat
penerimaan
pimpinan
terhadap
Decision
Support
Management
Iptek Dikti.

6

-

7

-

8

-

11

Tersedianya
indikator Iptek
sesuai
kebutuhan

Jumlah laporan
indikator Iptek

1

1

1

1

1

1
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No

Sasaran
Kegiatan

12

Terselenggaran
ya diseminasi
informasi dan
pengetahuan
Dikti dalam
mendukung
pembangunan
nasional

13

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

Rasio
informasi dan
pengetahuan
Dikti yang di
diseminasi
sesuai agenda
prioritas
nasional
terhadap total
informasi
pengetahuan
Dikti yang
didiseminasi.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
kompetensi
SDM pengelola
data, informasi
dan TIK Iptek
Dikti

Competency
Gap Index
(CGI) SDM
pengelola data,
informasi dan
TIK Iptek
Dikti

46,%

-

41,7%

-

36,7%

-

14

Terbangunnya
jaringan
pengelola data,
informasi dan
TIK Iptek Dikti

Jumlah
jaringan
pengelola data,
informasi dan
TIK Iptek
Dikti yang
terbangun dan
aktif.

22

30

23

23

24

42

15

Tersedianya
roadmap
perluasan
eGovernment
sesuai dengan
roadmap RB
nasional 20152019
(Permenpan
RB 11/2015)

Tingkat
keselarasan
roadmap
perluasan eGovernment
terhadap
Renstra dan
roadmap
reformasi
birokrasi
Kemenristek
Dikti.

100%

-

100%

-

100%

100%
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No

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

16

Tersedianya
TIK
terintegrasi
dalam
mendukung
pelaksanaan
RB
Kemenristekdi
kti

Rasio program,
kegiatan dan
rencana aksi
reformasi
birokrasi yang
memanfaatkan
TIK terhadap
total program,
kegiatan dan
rencana aksi
reformasi
birokrasi
Kemenristek
Dikti

11,4%
(8/70)

7,1%

34,29%
(24/70)

7,1%
(5/70)

44,28%
(31/70)

44,28%
(31/70)

17

Terselenggaran
y a monitoring
dan evaluasi
pengelolaan
data, informasi,
pengetahuan
dan TIK secara
perodik

Jumlah
permasalahan
terkait
monitoring dan
evaluasi
pengelolaan
data,
informasi,
pengetahuan
dan TIK yang
terjadi
berulang.

6

-

3

-

2

2

18

Terselenggaran
ya roadmap
reformasi
birokrasi di
lingkungan
Pusdatin Iptek
Dikti yang
selaras dengan
grand design
reformasi
birokrasi
nasional. Serta
roadmap
reformasi
birokrasi
Kemenristek
Dikti.

Rasio rencana
aksi reformasi
birokrasi tahun
berjalan yang
berhasil
dilaksanakan
terhadap total
rencana aksi
reformasi
birokrasi
Pusdatin Iptek
Dikti pada
tahun berjalan.

100%

-

100%

-

100%

-
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No

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

Target
2017

Realisasi
2017

Target
2018

Realisasi
2018

Terselenggaran
y a sistem
penganggaran
yang
transparan dan
akuntabel.

Rasio realisasi
APBN/APBNP Pusdatin
Iptek Dikti
tahun berjalan
terhadap RKAKL
APBN/APBNP tahun
berjalan

91%

95,81%

92%

95,43%

93%

95,15%

Pada bulan Desember tahun 2018, Renstra Pusdatin Iptek Dikti mengalami
revitalisasi. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan dalam sasaran kegiatan dan
indikator kinerja Pusdatin Iptek Dikti. Berikut adalah capaian realisasi tahun 2019
terhadap target indikator kinerja pada sasaran kegiatan dalam Renstra Pusdatin Iptek
Dikti tahun 2016-2019:

Tabel 8. Capaian Realisasi Pusdatin Iptekdikti Tahun 2019
No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target
2019

Realisasi
2019

1.

Dimanfaatkannya data,
informasi
dan
knowledge Iptek Dikti
dalam penyelenggaraan
Iptek
Dikti
untuk
meningkatkan
data
saing bangsa.

Rasio data, informasi dan
knowledge Iptek Dikti yang
dimanfaatkan
dalam
penyelenggaraan Iptek Dikti
untuk meningkatkan daya saing
bangsa terhadap total data,
informasi dan knowledge Iptek
Dikti yang dihasilkan Pusdatin
Iptek Dikti.

100%

100%

2

Terintegrasinya
dan informasi
Dikti

data Rasio data yang terintegrasi
Iptek terhadap total data terkait Iptek
Dikti
yang
seharusnya
terintegrasi

100%

46,3%

3

Meningkatnya kepuasan
pengguna
terhadap
layanan
terpadu
Pusdatin Iptek Dikti

3,5

3,16

Indeks
kepuasan
pengguna
internal
Kemenristekdikti
terhadap
layanan
terpadu
Pusdatin Iptek Dikti
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No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target
2019

Realisasi
2019

Indeks Kepuasan pengguna
eksternal
terhadap
layanan
terpadu Pusdatin Iptek Dikti

3.5

3,10

4

Diterapkannya
Tingkat kepatuhan terhadap
kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan data dan
data dan informasi Iptek informasi Iptek Dikti
Dikti

100%

-

5

Diterapkannya
Tingkat kepatuhan terhadap
kebijakan tata kelola kebijakan tata kelola TIK
TIK terintegrasi
terintegrasi

100%

-

6

Terbangunnya
kerjasama
dalam
diseminasi
dan
pemanfaatan
data,
informasi
dan
knowledge Iptek Dikti

Rasio perjanjian kerjasama yang
ditindaklanjuti terhadap total
perjanjian kerjasama terkait
diseminasi & pemanfaatan data,
informasi & knowledge Iptek
Dikti

100%

100%

7

Dimanfaatkannya TIK
dalam pelaksanaan 8
area
perubahan
Kemenristek Dikti

Rasio
program
reformasi
birokrasi yang memanfaatkan
TIK terhadap total program
reformasi birokrasi Kemenristek
Dikti

47.14%

47,14%

8

Terselenggaranya
Terselenggaranya
roadmap
roadmap
reformasi reformasi birokrasi Pusdatin
birokrasi Pusdatin Iptek Iptek Dikti berbasis TIK.
Dikti berbasis TIK.

100%

100

Jumlah Layanan Berbasis Digital

6

6

Rasio realisasi APBN/APBN-P
Pusdatin Iptek Dikti tahun
berjalan terhadap RKA-KL
APBN/APBN-P tahun berjalan

94%

96,80%

9

Terselenggaranya
sistem
penganggaran
yang transparan dan
akuntabel.

Berdasarkan data-data realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara
presentase realisasi terhadap target indikator kinerja pada sasaran kegiatan Pusdatinsetiap
tahunnya terdapat Indikator Kinerja yang realisasinya mencapai target, dan ada yang
belum mencapai target. Untuk melihat jumlah ketercapaian target indikator kinerja
tersebut di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 9. Jumlah Ketercapaian Target Indikator Kinerja Pusdatin Iptekdikti
Tahun 2019
No.

Tahun

Jumlah Indikator
Kinerja

Jumlah Indikator Kinerja
Mencapai Target

1.

2016

19

7

2.

2017

19

9

3.

2018

19

12

4.

2019

11

6

Selain capaian kinerja Pusdatin Iptekdikti tahun 2016-2019, juga terdapat Budaya
Organisasi Pusdatin Iptek yang termasuk ke dalam kondisi umum.
b) Budaya Organisasi
Asesmen budaya organisasi kali ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke
seluruh pegawai Pusdatin Iptek dari yang struktural, staf, PNS maupun PPNPN dengan
total sekitar 54 pegawai. Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui
perbandingan budaya organisasi pada Pusdatin Iptek saat ini serta yang diharapkan di
masa depan.
Secara keseluruhan, hasil asesmen kondisi saat ini dan ekspektasi ke depan terhadap
budaya organisasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 4. Asesmen Budaya Organisasi Saat Ini dan Harapan Kedepan
Secara umum kondisi budaya organisasi Pusdatin berada pada katagori Clan, baik
posisi saat ini maupun harapan kedepannya. Kategori ini merupakan kondisi yang ideal
dan menyenangkan serta bersahabat dalam bekerja karena fokus pada rasa kebersamaan,
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kepedulian sesama dan rasa sensitif pada pelanggannya. Orang-orang didalamnya
seringkali saling berbagi satu sama lain layaknya keluarga besar, pimpinan dalam
organisasi ini umumnya dianggap sebagai mentor dan pembangun tim layaknya kepala
keluarga.
2. Kondisi Eksternal
Kondisi lingkungan eksternal Pusdatin Iptek dilihat berdasarkan aspek politik,
legal/regulasi, ekonomi, sosial, persaingan peran, dan aspirasi dari stakeholder serta
dampaknya terhadap Pusdatin Iptek.
a) Politik
Kebijakan politik Nawa Cita yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK
memerintahkan pelayanan satu pintu di seluruh lembaga dan instansi pemerintah yang
memiliki pelayanan kepada publik. Terkait dengan politik Nawa Cita tersebut, maka
Pusdatin Iptek akan didorong sebagai integrator data iptek, untuk kemudian dapat
memberikan pelayanan satu pintu kepada masyarakat serta dapat berkoordinasi dengan
lembaga terkait untuk berperan dalam pembangunan nasional dengan gerakan Satu
Data. Oleh karena itu, Pusdatin Iptek harus memperkuat kapasitas dan kapabilitias agar
dapat berperan dalam mengintegrasikan data iptek nasional. Orientasi Reformasi
Birokrasi yang dibawakan oleh politik Nawa Cita dengan mengedepankan pelayanan
publik juga akan mendorong permintaan pemanfaatan data dan informasi iptek, baik
internal maupun eksternal. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan data yang
valid dan andal ke seluruh Pusdatin K/L, dan khususnya ke Pusdatin Iptek terkait data
iptek seluruh Indonesia.
Disamping itu, sejalan dengan kebijakan Presiden tentang pembangunan
transformasi digital, saat ini tengah dilakukan percepatan transformasi digital di
Indonesia melalui lima langkah kebijakan, yaitu kebijakan percepatan perluasan akses
internet dan peningkatan infrastruktur digital; penyiapan roadmap transformasi digital
di sektor-sektor strategis (sektor pemerintahan, layanan publik, sektor industri, sektor
pendidikan, sektor kesehatan, dan lain-lain); penyiapan kebutuhan SDM talenta digital
yang komprehensif dan berkelanjutan; percepatan integrasi Pusat Data Nasional
(PDN); serta penyiapan regulasi, pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,
dimana salah satu legislasi primer yang saat ini tengah disusun adalah Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Pembangunan infrastruktur digital perlu didukung dengan membangun
ekosistem digital yang aman, sehat, dan berdaulat dengan mengupayakan berbagai
kebijakan di bidang data, informasi, dan pengembangan teknologi. Pusdatin sebagai
salah satu unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan
perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi,
dan pelaporan di Bidang Data dan Informasi Iptek ikut bertanggungjawab dalam
menciptakan ekosistem digital dan pemanfaatan TIK melalui kebijakan integrasi data
dan informasi iptek nasional, baik di sektor pemerintah, sektor industri, pendidikan
tinggi, dan lembaga swasta nirlaba melalui Sistem Informasi Iptek Nasional dan
kebijakan tata kelola teknologi informasi.
Peran dan kontribusi Pusdatin kedepan perlu terus diperkuat dalam rangka
mendukung pelaksanaan dan ketercapaian tujuan dalam agenda percepatan
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transformasi digital, diantaranya pengembangan Pusat Data Nasional (PDN) yang
merupakan salah satu prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia. Selain itu,
dalam kerangka fasilitas pendukung transformasi digital yang tertuang dalam
rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, maka Pusdatin berperan dalam
pengelolaan data dan informasi secara aman dan terintegrasi melalui pelaksanaan
integrasi data di bidang iptek dan pengembangan platform Big Data Nasional.
Selain kebijakan tersebut, Kebijakan politik yang dicanangkan pemerintahan
Jokowi – Ma’ruf yang memfokuskan kepada pembangunan SDM mengakibatkan
perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian. Dimana fungsi pendidikan
tinggi yang sebelumnya berada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) saat ini berubah menjadi dibawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud). Perubahan ini merupakan salah satu amanat politik dari
Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan kemajuan penelitian, penerapan dan
inovasi di Indonesia dengan mengintengrasikan semua lembaga penelitian dibawah
koordinasi satu lembaga yang disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang
disingkat BRIN. Akibat dari perubahan tersebut Pusdatin Iptek Dikti yang dulunya
memiliki dua unit dalam pengumpulan dan pengelohan dua sektor data yaitu data
pendidikan tinggi dan data ilmu pengetahuan teknologi, menjadi satu unit saja yaitu
Bidang Data dan Informasi Iptek yang berfungsi melakukan penyiapan bahan
penyusun dan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelohan data dan informasi iptek. Hal tersebut juga berdampak
terhadap nomenklatur Pusdatin yang sebelumnya Pusdatin Iptekdikti menjadi Pusdatin
Iptek.
b) Legal
Aspek regulasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dapat berpengaruh
terhadap penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek. Dampak dari aspek regulasi
dapat memberikan peluang atau tantangan yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintahan
diatur dalam Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE). Peraturan Presiden memiliki tujuan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta
meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Berkaitan dengan Peraturan Presiden tersebut, Pusdatin Iptek dituntut untuk
mampu memastikan implementasi instruksi dari Peraturan Presiden di lingkungan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional berjalan
dengan baik sesuai dengan Rencana Induk SPBE. Dengan demikian, maka
Pusdatin Iptek memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan:
1. Tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.
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Implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan
Riset dan Inovasi Nasional perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh
Pusdatin Iptek dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No 5 tahun
2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasi
Elektronik. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasi Elektronik digunakan untuk melakukan perbaikan
kekurangan-kekurangan yang ada sehingga implementasi SPBE di lingkungan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional bisa sesuai
dengan tujuan dari dalam Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik dan Rencana Induk SPBE.

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang menyebutkan
bahwa, pemerintah pusat membangun sistem informasi iptek nasional untuk
mendukung terlaksananya jaringan iptek. Sistem informasi iptek nasional (SIIN)
merupakan kumpulan data pokok penyelenggaraan iptek yang terintegrasi secara
nasional dan berfungsi sebagai sumber informasi bagi penyelenggara iptek.
Adapun data pokok penyelenggaran iptek yang dikumpulkan dalam SIIN antara
lain terdiri dari data kelembagaan iptek, sumberdaya iptek, dan substansi
penyelenggaraan pemajuan iptek.
Pasal 78 ayat 4 78 Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menyebutkan bahwa
Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional dikembangkan dan
dikelola oleh Pemerintah Pusat atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat. Pusdatin diamanahkan untuk mengembangkan dan mengelola Sistem
Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional tersebut dalam rangka untuk
memperkuat jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut di dalam pasal
74 disebutkan bahwa pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi antar
unsur Kelembagaan Pengetahuan dan Teknologi difasilitasi Pemerintah Pusat.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pusdatin berperan dalam menyediakan akses
informasi dan memfasilitasi pertukaran informasi iptek antar unsur kelembagaan
iptek tersebut dalam melaksanakan kemitraan dalam penyelenggaraan iptek untuk
mengembangkan jaringan Iptek. Meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi,
kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi juga merupakan salah satu tujuan Sistem Nasional Iptek sebagaiman
tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Sisnas Iptek.
Selanjutnya pada pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) disebutkan
bahwa Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh
data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan. Ketentuan mengenai wajib serah dan wajib simpan ini berlaku bagi
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Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di
Indonesia dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. dan/atau
Badan Usaha. Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan ini akan
dilaksanakan dengan sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional.
3) Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Dalam konsep kelembagaan di Indonesia, Pusdatin diposisikan sebagai
sebuah technostructure di dalam kementerian atau lembaga yang berperan
menunjang kegiatan berkenaan dengan urusan data dan informasi. Posisi dan
peran penting ini yang membuat Pusdatin bertanggung jawab kepada menteri atau
kepala badan. Tugas Pusdatin K/L mencakup antara lain pengumpulan,
pengelolaan, pemeliharaan, pengarsipan dan publikasi data dan informasi, serta
pengembangan jaringan data dan informasi di setiap K/L, begitu juga yang terjadi
pada Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN.
Dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
dijelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data
pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi
pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
Pusdatin sebagai walidata iptek mempunyai tugas untuk: (a) mengumpulkan,
memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen
Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; (b) menyebarluaskan Data,
Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan (c)
membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
Berkenaan dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, peran spesifik
Pusdatin di K/L akan bergantung dari posisi Pusdatin, yakni terkait (a) integrasi
data K/L dan (b) keterlibatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Gambar 5. Peran Pusdatin K/L dalam Konteks Integrasi Data K/L
Sumber: Cetak Biru Satu Data, 2016
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Sehubungan dengan posisi Pusdatin dalam integrasi data K/L (Gambar 5)
seperti diumat dalam Gambar 5, peran spesifik Pusdatin antara lain terkait dengan:
a. Penyampaian dan pemutakhiran statistik sektoral dan/atau informasi
geospasial tematik pada Badan Pusat Statistik serta statistik yang diidentifikasi
sebagai bagian dari data Pembangunan Berkelanjutan.
b. Koordinasi data dan informasi Pembangunan Berkelanjutan di dalam (internal)
K/L.
c. Memberikan masukan pada BPS, BIG dan Bappenas dan Forum Data tentang
standar untuk pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
d. Penyesuaian format penyajian data dan metadata statistik maupun informasi
geospasial dalam format yang disepakati dalam Satu Data Pembangunan
Berkelanjutan.
e. Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan
Berkelanjutan dan juga meliputi peningkatan kapasitas dalam manajemen
perubahan terkait dengan kelembagaan dan implementasi program.

Gambar 6. Peran Pusdatin K/L dalam Konteks Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Sumber: Cetak Biru Satu Data, 2016
Sehubungan dengan posisi Pusdatin yang terlibat dalam penyelenggaraan
statistik sektoral seperti dimuat pada gambar 6, selain peran yang disebutkan di atas,
peran spesifik tambahan Pusdatin antara lain terkait dengan:
● Dalam batas tertentu, melaksanakan kegiatan statistik sektoral baik secara
mandiri maupun bersama-sama dengan unit kerja internal K/L.
● Memfasilitasi proses otorisasi, verifikasi dan otentifikasi data yang
dilakukan oleh unit kerja internal untuk data dalam statistik sektoral dan/atau
informasi geospasial tematik.
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4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 merupakan titik
tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk
itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan
rakyat yang lebih baik.
Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN
2020-2024 disusun matriks pembangunan. Sesuai dengan Lampiran III Perpres
No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tentang matriks pembangunan, Pusdatin
memiliki peran strategis pada kegiatan prioritas peningkatan kapabilitas iptek
dan penciptaan inovasi karena merupakan penanggungjawab pada proyek
prioritas peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang dalam melaksanakan
kegiatan penguatan basis data riset/litbang industri melalui pelaksanaan survei
belanja litbang industri, dengan indikator berupa persentase industri manufaktur
yang terpetakan data belanja riset/litbangnya (persen) dan indikasi target 80%
(2021), 90% (2022), 100% (2023), dan 100% (2024).
Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga
proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam
penyusunan
dan
pelaksanaannya,
Major
Project
melibatkan
Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. Berdasarkan proyek prioritas strategis
(major projek) yang terdapat dalam Lampiran II Perpres No. 18 Tahun 2020
tentang RPJMN, Kemenristek/BRIN merupakan salah satu instansi pelaksana
proyek prioritas strategis pada sektor industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas dan
bertanggungjawab dalam hal mengembangkan ekosistem inovasi, infrastruktur
digital dan insentif investasi teknologi. Pusdatin akan memiliki peran yang
penting dalam mendukung keberhasilan ketercapaian tujuan proyek prioritas
tersebut melalui dukungan pengembangan infrastruktur digital.
5) Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemerintah Indonesia telah
menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian Agenda
Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
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Di dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjut disebutkan bahwa Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta
pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada
pasal 5 Ddi dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan disebutkan bahwa
Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian
TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran
data. Terkait dengan hal ini, Pusdatin memiliki peran dalam membantu
Kementerian Ristek/BRIN dalam menyediakan data pembangunan di bidang
iptek yang terkait dengan SDGs.
Di dalam sasaran nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut disebutkan
bahwa seluruh K/L sebagai instansi pelaksana berperan aktif dalam mewujudkan
sasaran global yaitu meningkatkan secara signifikan ketersediaan data
berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya yang relevan dengan konteks
nasional serta mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan
berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung
pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Pusdatin berperan
dalam menyiapkan data dan informasi yang relevan dengan konteks
pembangunan nasional terutama data-data pokok terkait iptek dan Pusdatin dapat
menjadi rujukan resmi dalam menyediakan input data yang digunakan dalam
pengukuran data iptek di tingkat global.
6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Menurut UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, Informasi
Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian. Undang-Undang ini bertujuan untuk: a) menjamin
ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan; b)
mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui
kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan c) mendorong
penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Pusdatin
berperan dalam mengembangkan Informasi Geospasial Iptek yang merupakan
informasi terkait Iptek yang disajikan dalam bentuk peta, sehingga dapat dilihat
sebaran dan posisi suatu objek data yang berbasis kewilayahan untuk
memperjelas gambaran kondisi Iptek Indonesia dalam dimensi spasial. Terdapat
beberapa informasi geospasial iptek yang tengah dikembangkan oleh Pusdatin,
diantaranya informasi geospasial lembaga litbang, sarana dan prasarana litbang,
SDM litbang, dan kegiatan litbang.
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Aturan lain yang terkait dengan UU tersebut adalah Perpres No. 9 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut
KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada
satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada
tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya
disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu
pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal
pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
Di dalam kedua peraturan tersebut selanjutnya dijelaskan tentang
Informasi Geospasial Tematik (IGT) yaitu IG yang menggambarkan satu atau
lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
Kemenristek/BRIN (Pusdatin) sebagai penanggungjawab pada program
perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) potensi sebagai peta tematik
tambahan dalam kebijakan satu peta dengan keluaran berupa peta sebaran
inkubator wirausaha (skala 1 : 50.000).
7) Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan beberapa hal penting. Pertama adalah Setiap Orang berhak
memperoleh Informasi Publik. Kedua Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah Badan
Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan. Kemudian terakhir dimana kewajiban menyebarluaskan Informasi
Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan
dalam bahasa yang mudah dipahami. Berkaitan dengan undang-undang tersebut,
Kemenristek/BRIN
melalui
Pusdatin
Iptek
dituntut
mampu
menyediakan/mempublikasikan data dan informasi yang valid dan andal, serta
mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat secara transparan berdasarkan
klasifikasi informasinya. Kewajiban penyampaian data publik secara berkala ini
terdiri dari beberapa hal, meliputi:
1. Informasi yang berkaitan dengan Kemenristek/BRIN / Iptek.
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait (LPNK yang
berada di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN).
3. Informasi mengenai laporan keuangan.
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pada prinsipnya, informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
pengguna, kecuali sejumlah informasi yang dikecualikan. Oleh sebab itu,
kapasitas dan kapabilitas layanan Pusdatin Iptek harus mampu menyesuaikan
dengan kebijakan keterbukaan informasi publik terutama dalam menyediakan
dan mempublikasikan data dan informasi yang valid, reliable, serta mudah
diakses oleh masyarakat secara transparan.
c) Ekonomi
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Aspek ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan dunia yang
dapat berpengaruh terhadap penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek. Dampak dari
aspek ekonomi dapat memberikan peluang atau tantangan yang harus dipenuhi oleh
Pusdatin Iptek dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) –
yang juga dikenal sebagai Global Goals for Sustainable Development - adalah
kumpulan dari 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sasaran yang ada dalam SDG luas serta saling terkait meskipun masing-masing
memiliki targetnya sendiri untuk dicapai. Jumlah total target adalah 169. SDG
mencakup berbagai masalah pembangunan sosial dan ekonomi. Di antaranya termasuk
kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, kesetaraan jender, air,
sanitasi, energi, urbanisasi, lingkungan dan keadilan sosial. Tujuannya dikembangkan
untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada
2015. Berbeda dengan MDG, kerangka kerja SDG tidak membedakan antara negara
maju dan berkembang. Sebaliknya, tujuan berlaku untuk semua negara. SDG saat ini
sudah masuk ke dalam salah satu agenda nasional, sehingga peran seluruh K/L juga
dituntut untuk mencapai tujuan di dalamnya. Data dan informasi yang valid dan
reliable sangat dibutuhkan untuk monitoring perkembangan Indonesia untuk mencapai
tujuan SDGs. Pada kegiatan inovasi, riset, dan teknologi, akan meningkat juga tuntutan
kepada Pusdatin untuk dapat menyediakan data iptek yang valid dan reliable terkait
dengan indikator kesuksesan Indonesia pada goal ke-9, yaitu Industry, Innovation, and
Infrastructure.
Selain itu, di dalam goal ke-17, yaitu Partnerships for the Goals dijelaskan lebih
lanjut bahwa seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai instansi pelaksana harus
berperan aktif dalam mewujudkan sasaran global yaitu meningkatkan secara signifikan
ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya yang relevan
dengan konteks nasional. Pusdatin berperan dalam menyiapkan data dan informasi
yang relevan dengan konteks pembangunan nasional yaitu data-data pokok terkait
iptek, terutama data terkait lembaga iptek, SDM iptek, sarana dan prasarana iptek,
kegiatan iptek, serta data luaran iptek.
Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa seluruh K/L sebagai instansi pelaksana juga
harus berperan aktif dalam mewujudkan sasaran global yaitu mengandalkan inisiatif
yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan
berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto (PDB), dan mendukung
pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Data-data pokok
penyelenggaraan iptek termasuk data belanja litbang nasional yang secara rutin
dikumpulkan oleh Pusdatin dapat menjadi rujukan resmi dan referensi utama dalam
pengukuran data iptek di tingkat global yang dilakukan oleh berbagai lembaga
internasional terutama dalam menentukan rasio belanja litbang terhadap PDB. Peran
Pusdatin dalam menyediakan input data yang berkualitas akan menentukan posisi daya
saing Indonesia di tingkat internasional.
Target utama lainnya dari goal ke-17 adalah memperkuat kemitraan yang efektif
antara pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini Pusdatin berperan dalam
menyediakan data dan informasi yang valid dan reliable serta memfasilitasi pertukaran
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data dan informasi iptek dalam rangka untuk memperkuat jaringan iptek diantara para
pelaku litbangjirap.
2) Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi
Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber
daya ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas
yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang
dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1)
pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua
pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor
yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri,
pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut
akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi
capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.
Dalam kaitan dengan aktivitas litbangjirap Iptek, memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu prioritas nasional RPJMN
2020-2024 yang selanjutnya menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan Iptek
kedepan. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pelaksanaan
litbagjirap Iptek ditekankan untuk menghasilkan luaran-luaran yang dapat
berkontribusi bagi peningkatan nilai tambah ekonomi. Adapun penguatan pilar
pertumbuhan dan daya saing ekonomi, diantaranya dilaksanakan dengan strategi: (1)
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0 dan (2) meningkatkan
ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan
dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
Dalam upaya untuk mendukung ketercapaian target dan prioritas pembangunan
tersebut, maka diperlukan dukungan tata kelola pembangunan yang salah satunya
ditunjukkan dari peningkatan kualitas data dan informasi. Pusdatin akan memiliki
peran penting dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang
akurat dan lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan litbangjirap dan luarannya
terutama di bidang pangan dan pertanian, kemaritiman, serta bidang prioritas riset
nasional lainnya. Pusdatin juga berperan dalam mendukung pemanfaatan data iptek
sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam pembangunan ekonomi digital melalui
penyediaan data terkait dengan dengan start-up teknologi, inkubator teknologi, serta
produk-produk inovasi hasil kegiatan litbangjirap yang ditampilkan dalam katalog
elektronik sektoral produk inovasi.
3) Making Indonesia 4.0 (Revolusi Industri 4.0)
Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan Making Indonesia 4.0.
Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian
informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.
Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan
peningkatan nilai tambah ekonomi. Teknologi digital juga membantu proses
pembangunan di berbagai bidang di antaranya di bidang pemerintahan melalui egovernment. Sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kementerian Ristek/BRIN, Pusdatin memiliki peran penting dalam mewujudkan tata
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kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baik melalui pengembangan sistem
informasi dan peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi yang
efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan pengguna dan
perkembangan teknologi saat ini.
Dalam rangka untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan 4th Industrial
Revolution (4IR) dalam upaya memperkuat struktur industri di Indonesia, maka
pembangunan difokuskan pada 5 sektor industri manufaktur utama (Industri Makanan
dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi) dan
10 prioritas nasional, diantaranya: membangun infrastruktur digital nasional (cloud,
data center, security management, dan infrastruktur broadband) dan pembangunan
ekosistem inovasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024, Kemenristek/BRIN bertanggungjawab dalam hal Pengembangan
ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi. Pusdatin dalam
hal ini bertanggungjawab untuk membantu Kementerian Ristek/BRIN dalam upaya
membangun dan mengembangkan infrastruktur digital.
Selain itu, 4IR juga mencakup beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan
buatan (AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, dan lain-lain. Pusdatin
mempunyai peran dalam menerapkan teknologi yang relevan dalam rangka untuk
peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan.
4) Katalog Elektronik Produk Inovasi LKPP
Produk hasil penelitian dan pengembangan seringkali tidak diketahui atau tidak
dapat dipasarkan kepada industri atau masyarakat yang membutuhkan. Sehingga
sering kali hasil produk iptek dan inovasi lebih berada di laboratorium daripada di
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menginisiasi terbentuknya katalog produk
iptek dan inovasi di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa sehingga hasil
produk dan inovasi dari para peneliti dapat dibeli secara langsung baik oleh pemerintah
maupun masyarakat. Terkait hal tersebut, Pusdatin Iptek dituntut agar dapat
memperbaharui data dan informasi produk – produk inovasi yang dimiliki oleh
lembaga – lembaga riset di Indonesia baik pemerintah, swasta, lembaga non komersial
maupun masyarakat umum. Data produk penelitian, pengembangan dan inovasi
diharapkan dapat mendukun indikator ekonomi nasional.
d) Sosial
Aspek sosial berkaitan dengan fenomena sosial kemasyarakatan yang terjadi di
Indonesia dan dunia yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan rencana strategis
Pusdatin Iptek. Dampak dari aspek sosial dapat memberikan peluang atau tantangan
yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1) Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan Publik yang Semakin Tinggi
Sebagaimana pentingnya pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang
partisipatoris, penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (evidence-based
policy) kini semakin dinilai sangat penting dan menjadi tuntutan. Salah satu dasar bukti
kebijakan yang mampu mengilmiahkan kebijakan adalah hasil penelitian. Penggunaan
hasil penelitian yang tidak akurat dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan
kegagalan kebijakan. Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis
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bukti membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam
penyusunan kebijakan serta dorongan bagi para pengambil kebijakan untuk
menggunakan informasi hasil riset untuk membangun basis bukti dalam pembuatan
kebijakan.
Dasar kebijakan kebijakan pembangunan nasional yang mencakup pertimbangan
dan asumsi kebijakan, target capaian, penentuan skala prioritas, dan langkah strategi
pembangunan nasional seyogyanyalah mengacu pada capaian dan hasil pelaksanaan
litbangjirap. Tantangan ini perlu dijawab oleh para pelaksana litbangjirap Iptek
sehingga penerapan science-based policy akan semakin kuat ke depan. Walaupun
demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memastikan agar bukti dalam
hal ini adalah hasil-hasil litbangjirap dapat diakses oleh para pelaku kebijakan
sehingga dapat digunakan secara lebih efektif. Salah satu permasalahan yang saat ini
dihadapi adalah belum optimalnya akses pengambilan kebijakan terhadap data-data
hasil penelitian yang relevan. Pusdatin memiliki peran strategis dalam penyediaan dan
penguatan data hasil penelitian dan capaian pembangunan Iptek yang dijalankan
melalui aktivitas litbangjirap sehingga menjadi dasar pertimbangan dan asumsi
kebijakan. Dengan demikian, penggunaan hasil litbangjirap Iptek baik dalam bentuk
invensi maupun inovasi dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan
pembangunan nasional.
2) Literasi Data, Teknologi, dan Manusia
Indonesia saat ini akan menghadapi Era Industri 4.0 dimana sekarang ini setiap
individu tidak hanya dituntut untuk mengetahui literasi lama seperti membaca, menulis
dan kemampuan untuk melakukan perhitungan. Kemampuan literasi yang harus
diketahui oleh setiap individu untuk bersaing dalam kehidupan global adalah
kemampuan literasi data, teknologi dan manusia. Literasi data adalah kemampuan
dalam membaca, menganalisi dan menggunakan informasi hasil dari big data dari
dunia digital agar menjadi sebuah pengetahuan yang berguna bagi pengguna data. Di
sisi lain literasi teknologi adalah kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi (
coding, AI, Engineering principles & cyber security ). Sedangkan literasi manusia
adalah kemampuan menyampaikan data dan teknologi secara manusiawi. Untuk itu
Pusdatin Iptek diharapkan agar mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat
menghadapi industri 4.0 sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat lebih baik
dan bermanfaat bagi lembaga pemerintah lainnya maupun masyarakat dan dunia
industri.
3) Perkembangan media sosial
Perkembangan teknologi selular dan internet yang berkembang saat ini juga
diiringi dengan perubahan fenomena sosial di masyarakat. Opini publik sekarang tidak
hanya dibentuk dan tersebar melalui media cetak maupun elektronik, namun juga
media sosial. Tak jarang, sosial media menjadi sumber informasi utama bagi
masyarakat karena terjadinya arus pertukaran informasi dari mulut ke mulut (Words of
Mouth) di kalangan masyarakat melalui media sosial. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh
Pusdatin Iptek agar menggunakan berbagai media sosial untuk penyebaran informasi
terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Seiring dengan
pemanfaatan media sosial, maka juga diperlukan adanya jaminan terhadap validitas
dan kualitas data yang diolah dan disebarluaskan oleh Pusdatin Iptek.
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e) Persaingan Peran
1) Science Technology Index
Sistem informasi Iptek Nasional merupakan salah satu aplikasi yang
dikembangan oleh Bidang Data dan Informasi Iptek. Aplikasi ini bertujuan untuk
mengumpulkan beberapa data poko iptek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia,
anggaran penelitian dan pengembangan, dan hasil dari penelitian dan inovasi. Selain
sistem informasi iptek nasional terdapat juga beberapa aplikasi yang dimiliki oleh
direktorat teknis lainnya salah satunya adalah science technology index (SINTA),
SINTA merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual,
Deputi Riset dan Pengembangan yang berfungsi untuk mengumpulkan data publikasi,
HAKI maupun produk riset lainnya. Persaingan peran ini dapat mendorong terjadinya
perubahan proses bisnis Sistem Informasi Iptek Nasional.
2) Respository Ilmiah Nasional
Undang – Undang no 11 tahun 2019 mengamanatkan bahwa adanya wajib serah
dan wajib simpan untuk data hasil penelitian dan pengembagan. Di lingkungan
lembaga ilmu pengetahuan indonesia terdapat repository Ilmiah Nasional (RIN) yang
mengumpulkan data primer hasil penelitian dari linkungan internal LIPI sendiri
maupun lembaga lainya. Sistem informasi Iptek Nasional juga merupakan salah satu
aplikasi yang juga mengumpulkan data pokok yang juga diamanatkan di undang –
undang no 11 tahun 2019. Namun setelah diperhatikan lebih lanjut ternyata terdapat
irisan antara data primer dan data pokok sehingga Pusdatin perlu untuk
mempersiapkan beberapa alternatif pengembangan sistem informasi iptek nasional
dalam menghadapi persaingan peran ini.
f) Aspirasi Stakeholder
1) Aspirasi Sekretariat Kementerian Kemenristek/BRIN
Pusdatin iptek yang merupakan pusat data dan informasi yang dimiliki oleh
Badan Riset dan Inovasi nasional seharusnya dapat menjadi pusat integrasi data iptek
nasional sehinga nantinya data iptek yang dimiliki oleh BRIN dapat digunakan
sebagai suatu acuan yang valid, reliable dan akurat dalam pengambilan keputusan
untuk memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia.
2) Hasil Survei Kepuasan Layanan Bidang Data dan Informasi Iptek
Setiap tahunnya Bidang Data dan Informasi Iptek selalu melakukan publikasi
baik melalui media cetak, infografis maupun video. Untuk mengetahui bagaimanan
layanan data yang diberikan oleh Kemenristek/BRIN maka Bidang Data dan Informasi
Iptek selalu melakukan survei kepuasaan layanan dimana hasil dari survei
mengharapkan bahwa pusdatin iptek agar menjadi pusat publikasi data iptek yang
terpercaya dan lebih sering mengeluarkan publikasi dalam bahasa inggris.
3) Aspirasi stakholder secara umum
Beberapa lembaga pemerintahan maupun unit – unit lembaga lainya yang sering
melakukan pertukaran data dengan Bidang Data dan Informasi Iptek ataupun
menggunakan layanan data yang diberikan oleh data dan informasi iptek,
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mengharapkan menjadi pusat data pokok dan data referensi yang nantinya dapat
digunakan oleh lembaga pemerintahan lainnya maupun sebagai sumber data iptek resmi
yang nantinya akan digunakan oleh lembaga – lembaga internasional seperti UNESCO,
WEF dan lembaga lainnya untuk mengukur kemampuan iptek Indonesia.

E. Potensi dan Permasalahan
1. Analisis Lingkungan Strategis
Kondisi lingkungan strategis Pusdatin Iptek dapat diidentifikasi sebagai potensi serta
permasalahan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang
penting dalam penyusunan Renstra Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN Tahun 2020 –
2024. Potensi dan Permasalahan akan dibedakan menjadi dua, yaitu potensi dan
permasalahan internal, serta potensi dan permasalahan eksternal. Berikut adalah
penjelasan terkait dua hal tersebut.
a. Potensi dan Permasalahan Internal
Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal Pusdatin Iptek dilakukan untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pusdatin Iptek. Potensi
Internal Pusdatin Iptek digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 10. Potensi Internal Pusdatin Iptek
No.

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

1

Kerangka
Kerja

(IPP) Sebagian besar aktivitas pengembangan data iptek sudah Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- menganalisis kebutuhan informasi iptek;
Data
- mengembangkan dan memelihara model data konseptual;
- mengembangkan dan memelihara model data fisik;
- merancang database fisik;
- merancang produk informasi;
- merancang layanan akses data;
- merancang layanan integrasi data;
- mengimplementasikan perubahan database development
dan test;
- menyusun dan memelihara data untuk testing;
- migrasi dan konversi data;
- membangun dan menguji produk informasi;
- membangun dan menguji layanan akses data;
- membangun dan menguji layanan integrasi data;
- persiapan untuk deployment data, mengelola versi model
data.

2

Kerangka
Kerja

(IPP) Memiliki kebijakan terkait pengelolaan TI dalam bentuk
peraturan menteri (Permenristekdikti no 62 tahun 2017)

Indeks SPBE

3

Penerapan

(LGP) Memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan penyusunan
kebijakan, pengadaan serta pengelolaan infrastruktur TI dan
pengembangan serta pengelolaan aplikasi / sistem informasi

Indeks SPBE
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No.

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

4

Kerangka
Kerja

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen arsitektur data iptek Asesmen
sudah dilakukan:
Manajemen
- Identifikasi kebutuhan informasi iptek,
Data
- Pengembangan dan pemeliharaan model data iptek,
- Pendefinisian dan pemeliharaan arsitektur teknologi data,
arsitektur integrasi data, dan arsitektur
- Datawarehous/ BI.

5

Penerapan

(LGP) Memiliki SDM yang mempunyai kemampuan dalam:
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan TIK
- Implementasi dan pengelolaan infrastruktur TIK
- Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi / sistem
informasi

6

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen operasional data Asesmen
iptek sudah dilakukan:
Manajemen
- Implementasi dan mengontrol environment database;
Data
- Mengumpulkan sumber data dari eksternal organisasi;
backup dan recover data;
- Mengelola database khusus seperti data spasial;
menginstall dan mengelola teknologi data;
- Mendukung penggunaan dan permasalahan teknologi
data;
- Penentuan spesifikasi kebutuhan teknologi data,
mendefinisikan arsitektur database;
- Mengevaluasi teknologi data.

7

Kerangka
Kerja

(CP) Memiliki API Gateway untuk mengelola Interoperabilitas
Aplikasi / sistem informasi

8

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen data referensi dan Asesmen
master sudah dilakukan:
Manajemen
- spesifikasi kebutuhan data referensi;
Data
- mengidentifikasi kontributor dan sumber data referensi;
- mengidentifikasi dan memelihara arsitektur integrasi data
referensi dan master.

9

Penerapan

(IPP) Memiliki pusat data di Thamrin dan collocation di Sentul

Indeks SPBE

Indeks SPBE

Indeks SPBE

35

No.

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

10

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas tata kelola data iptek sudah Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- Identifikasi kebutuhan strategis,
Data
- Strategi data,
- Ada unit organisasi pengelola data iptek (dalam hal ini
bidang datin Data dan Informasi Iptek, Pusdatin Iptek),
- Perencanaan dan dukungan terhadap proyek dan layanan
data iptek, estimasi biaya pengelolaan data iptek,
pemantauan organisasi dan staf pengelola data iptek,
- Pemantauan proyek dan layanan pengelolaan data iptek,
- Komunikasi dan promosi pengelolaan data dan nilai data.

11

Penerapan

(IPP) Menggunakan aplikasi untuk memantau penggunaan
sumberdaya server dan jaringan

12

Peneraoan

(LGP) Terbangunnya hubungan dengan mitra/ stakeholder Asesmen
yang baik
Manajemen
Data

13

Penerapan

(IPP) Pengembangan aplikasi sudah menggunakan:
a. Teknologi SVN untuk melakukan pengelolaan source code
dan distribusi ke server development mauupun Memiliki API
Gateway untuk mengelola Interoperabilitas Aplikasi/ sistem
informasiproduction
b. Server khusus development untuk melakukan
pengembangan bersama-sama dan pengujian fungsional
aplikasi / sistem informasi

14

Kerangka
Kerja

(LGP) Tugas dan fungsi yang jelas dalam Bidang Data dan Asesmen
Informasi Pusdatin Iptek
Manajemen
Data

15

Penerapan

(LGP) Memiliki alokasi anggaran untuk peningkatan keahlian
SDM

Indeks SPBE

16

Kerangka
Kerja

(LGP) Budaya Organisasi Pusdatin yang ada 'Clan'
(kebersamaan dan kekeluargaan) sebagai modal dasar
memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap
masyarakat.

Indeks SPBE

17

Kerangka
Kerja

(IPP) Memiliki dokumen Arsitektur SPBE (IT Masterplan)

Indeks SPBE

18

Kerangka
Kerja

(IPP) Memiliki SOP Standar Operasional Prosedur layanan
Pusdatin Iptek

Indeks SPBE

Indeks SPBE

Indeks SPBE
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19

Penerapan

(IPP) Memiliki Aplikasi Umum SPBE layanan Administasi
Pemerintahan (bidang perencanaan, penganggaran, keuangan,
pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan,
pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas
kinerja) dan layanan publik

Indeks SPBE

Permasalahan internal diidentifikasi berdasarkan fakta internal yang terjadi di Pusdatin
Iptek dan dibandingkan dengan benchmark terhadap organisasi sejenis atau standar terkait
lainnya.
Tabel 11. Permasalahan Internal Pusdatin Iptek
No.

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

1

Penerapan

(LGP) Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM Bidang
Data (TIK) dan Pengembangan keahlian SDM belum
terencana dengan baik

Indeks SPBE

2

Kerangka
Kerja

(IPP) Kebijakan Tata Kelola TI (Permenristekdikti no 62
tahtun 2017) belum sesuai dengan kondisi organisasi yang
baru dan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Indeks SPBE

3

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen kualitas data iptek Asesmen
belum dilakukan:
Manajemen
- Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data
data; mendefinisikan requirement kualitas data;
- Menguji dan validasi requirement kualitas data;
- Merancang
dan
menimplementasikan
prosedur
operasional manajemen kualitas data;
- Membangun dan mempromosikan kesadaran pentingnya
kualitas data;
- Mengukur dan memantau kualitas data secara kontinu;
- Mengelola permasalahan kualitas data;
- Memantau operasional prosedur dan kinerja manajemen
kualitas data.

4

Penerapan

(CP) Mekanisme permintaan layanan dan laporan gangguan
layanan belum dikelola dengan baik. Sehingga tidak
semuanya tercatat dan tidak diketahui kinerja pemenuhan
layanan dan penanganan gangguan

Indeks SPBE
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5

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen keamanan data Asesmen
belum dilakukan:
Manajemen
- Regulasi dan spesifikasi kebutuhan terkait keamanan Data
data;
- Pendefinisian kebijakan keamanan data; pendefinisian
standard keamanan data;
- Pendefinisian kontrol dan prosedur keamanan data;
- Mengawasi autentikasi pengguna dan perilaku akses
pengguna;
- Audit keamanan data

6

Penerapan

(LGP) Jumlah SDM yang terbatas untuk menjalankan tugas: Indeks SPBE
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan TIK
- Implementasi dan pengelolaan infrastruktur TIK
- Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi / sistem
informasi

7

Penerapan

(IPP) Sebagian aktivitas Manajemen Data Referensi dan Asesmen
Master belum dilakukan:
Manajemen
- Mendefinisikan dan memelihara aturan pemetaan data Data
referensi dan master;
- Menetapkan golden records, mengelola perubahan data
referensi dan master;
- Replikasi dan distribusi data.

8

Penerapan

(LGP) (Anggaran) Investasi TI belum dilakukan pengukuran Indeks SPBE
dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan organisasi

9

Penerapan

(IPP) Belum memiliki kebijakan pengujian & deploy aplikasi Indeks SPBE
yang dikembangkan oleh pihak ketiga

10

Penerapan

(IPP) Sebagian aktivitas manajemen arsitektur data belum Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- Analisis dan sinkronisasi dengan model bisnis lain belum Data
didokumentasikan dengan baik,
- Pendefinisian dan pemeliharaan arsitektur metadata

11

Penerapan

(IPP) Manajemen pengembangan aplikasi atau sistem Indeks SPBE
informasi masih belum sepenuhnya memenuhi standar
pengembangan aplikasi atau sistem informasi

12

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen datawarehouse Asesmen
dan business intellegence belum dilakukan:
Manajemen
- Implementasi datawarehouse dan datamart;
Data
- Implementasi user interface dan tools BI;
- Pemrosesan data untuk keperluan BI belum dilakukan
secara maksimal;
- Memantau dan memperbaiki proses data warehousing;
- Memantau dan memperbaiki aktivitas dan kinerja BI.
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No.
13

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

Kerangka
Kerja

(IPP) Masih banyak aplikasi / sistem informasi internal yang Indeks SPBE
memiliki irisan data tetapi belum terintegrasi

Penerapan

(IPP) Sebagian aktivitas Manajemen Operasional Data belum Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- Pengarsipan, pengaksesan, dan pembersihan data;
Data
- Perencanaan data recovery;
- Penetapan tingkat layanan kinerja database;
- Perencanaan penyimpanan data;
- Pengelolaan inventori lisensi teknologi data

15

Penerapan

(IPP) Sebagian aktivitas pengembangan data belum Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- Membangun standard pemodelan data dan desain basis Data
data;
- Spesifikasi kebutuhan informasi belum dilakukan
validasi terhadap pengguna informasi

16

Penerapan

(IPP) Sebagian aktivitas tata kelola data belum dilakukan:
Asesmen
- Dewan tata kelola data, komite, dan pengurus data iptek Manajemen
secara nasional;
Data
- Pembagian tugas dan fungsi dalam kepengurusan data
secara nasional;
- Kebijakan, prosedur, dan standard data;
- Estimasi terhadap nilai aset data;
- Koordinasi dalam kegiatan tata kelola data;
- pengelolaan Permasalahan/ isu-isu terkait data;
- Pemantauan kesesuaian pengelolaan data dengan
peraturan terkait;
- Komunikasi, pengawasan, menekankan kepatuhan
terhadap kebijakan, standard data, prosedur, dan
arsitektur.

17

Penerapan

(IPP) Sebagian besar aktivitas manajemen Metadata belum Asesmen
dilakukan:
Manajemen
- Menyusun spesifikasi kebutuhan metadata;
Data
- Mendefinisikan arsitektur metadata;
- Mengembangkan dan memelihara standard metadata;
- Implementasi environment metadata;
- Menyusun dan memelihara metadata;
- Mengintegrasikan metadata;
- Mengelola repository metadata;
- Mendistribusikan metadata;
- Melakukan query, melaporkan, dan menganalisis
metadata

18

Kerangka
Kerja

(CP) Mekanisme permintaan dan pemenuhan layanan belum
dikelola dengan baik.

14

Indeks SPBE
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19

Kerangka
Kerja

(IPP) Dokumen Arsitektur SPBE (IT Masterplan) belum
sesuai dengan kondisi organisasi yang baru dan Perpres SPBE

Indeks SPBE

20

Kerangka
Kerja

(IPP) Dokumen Rencana Aksi SPBE (Action Plan dari IT
Masterplan) hanya sampai tahun 2019

Indeks SPBE

21

Kerangka
Kerja

(IPP) Belum memiliki Business Impact Analysis, Contingency
Plan, dan Disaster Recovery Plan

Indeks SPBE

Kerangka
Kerja

(IPP) Belum memiliki rencana integrasi aplikasi / sistem
informasi

Indeks SPBE

Kerangka
Kerja

(IPP) Standar Operasional Prosedur layanan Pusdatin belum
sesuai dengan kondisi organisasi yang baru

Indeks SPBE

Penerapan

(IPP) Belum memiliki dan menerapkan kebijakan Manajemen
Keamanan Informasi

Indeks SPBE

Kerangka
Kerja

(IPP) Belum memiliki kebijakan Manajemen risiko terkait
aset TIK, data, dan informasi

Indeks SPBE

Penerapan

(IPP) Data Center di Thamrin belum memenuhi standar Data
Center

Indeks SPBE

22

23

24

25

26

27

Penerapan

(IPP) Belum memiliki Disaster Recovery Center
Indeks SPBE

28

29

30

31

32

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Penerapan

(IPP) Belum memiliki load balancer pada server, sehingga
analisis beban server belum berjalan secara optimal

Indeks SPBE

(LGP) Anggaran TIK Kementerian belum dikoordinasikan
dengan Pusdatin selaku Unit Kerja pengelola TIK

Indeks SPBE

(IPP) Kurangnya kepatuhan dalam dokumentasi change
management jika ada perubahan/penambahan fitur tidak
disertakan dokumen form request

Indeks SPBE

(IPP) Belum mengimplementasikan best practices IT Services
Management (General Practices, Operational Practices &
Service Management Practices)

Indeks SPBE

(IPP) Manajemen aset TIK belum dijalankan dengan baik
Indeks SPBE
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Aspek

Fakta Internal

33

Penerapan

(IPP) Manajemen Pengetahuan terkait implementasi TIK,
penanganan. gangguan, pengolahan data dan informasi belum
dijalankan dengan baik

34
35

Penerapan
Penerapan

(IPP) Belum melakukan sosialisasi terkait keamanan
informasi secara rutin
(IPP) Pusdatin belum menjadi partner Biro Perencanaan
dalam persetujuan alokasi anggaran belanja TIK oleh unit
kerja di Kementerian

Benchmark

Indeks SPBE

Indeks SPBE
Indeks SPBE

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal
Potensi eksternal diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tren politik/hukum,
ekonomi, sosial. Teknologi, serta lingkungan hidup (PESTEL).
Tabel 12. Potensi Eksternal Pusdatin Iptek
No.

Fakta Eksternal

Peluang & Potensi terhadap Pusdatin Iptek

1.

(CP) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Pusdatin dituntut untuk bersiap menjadi pengelola
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan sistem informasi iptek nasional.
dan Teknologi

2.

(IPP) Kebijakan integrasi data center Peluang bagi pusdatin sebagai pengelola satukementerian dengan data center satunya data center kementerian
nasional

3.

(IPP) Regulasi Satu Data Indonesia

4.

(IPP) Perpres nomor 95 tahun 2019 Peluang Pusdatin untuk menjadi implementator TIK
di Kemenristek/BRIN (IT as Enabler)
tentang SPBE

5.

(CP) UU no 11 tahun 2019 Pasal 40 Pusdatin harus dapat mengakomodir data wajib serah
ayat 8 tentang Pengelolaan data wajib dan wajib simpan.
serah dan wajib simpan

6.

(IPP) Kebijakan penyesuaian ASN ke Adanya potensi penaatan SDM di Pusdatin Iptek
dimana jabatan akan diisi sesuai dengan keahlian
jabatan fungsional

7.

(CP) Amanat Prioritas RPJMN 2020- Pusdatin sebagai penangungjawab dan menjalankan
peran strategis dalam kegiatan survei belanja litbang
2024
Khususnya litbang industri

Pusdatin ditempatkan sebagai walidata iptek yang
bertanggungjawab
dalam
mengumpulkan,
memeriksa, mengelola dan menyebarluaskan data
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
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8.

(CP) Keterbukaan informasi publik

Pusdatin dituntut untuk mampu menyediakan dan
mempublikasikan data dan informasi yang valid,
reliabelle, serta mudah dakses oleh masyarakat
secara transparan

9.

(CP) Pusdatin sebagai penyedia data Pusdatin dituntut untuk menyediakan data dan
informasi sebagai rujukan pemantauan dan evaluasi
dan informasi di bidang iptek
capaian pembangunan di bidang iptek

10.

(CP)
Peran
Pusdatin
dalam Tuntutan Pusdatin untuk dapat memberikan citra
menyediakan input data dalam positif bagi Indonesia di tingkat internasional dengan
pengukuran data iptek di tingkat melalui penyediaan input data yang dibutuhkan
dalam pengukuran data iptek di tingkat global
nasional dan global

11.

(IPP) Kebijakan Informasi Geospasial Peran Pusdatin diperkuat untuk mewujudkan
penyelenggaraan informasi geospasial IPTEK dan
mendukung agenda percepatan pelaksanaan
kebijakan satu peta

12.

(CP) Kebutuhan data dan informasi
yang valid dan reliable dalam
mendukung SDGs goal ke-9 dan goal
ke-17

13.

(CP) Pusdatin sebagai penyedia data Seiring dengan tuntutan publik dalam perumusan
capaian dan hasil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional berbasis iptek
(science-based policy), pusdatin dituntut untuk dapat
litbangjirap
menyediakan data capaian dan hasil pelaksanaan
litbangjirap

14.

(LGP) Perubahan SOTK kementerian Adanya perubahan pada SOTK kementerian dan
dan rencana integrasi lembaga iptek di rencana pengintegrasian lembaga iptek di bawah
Ristek/BRIN berpengaruh kepada mekanisme
bawah RISTEK/BRIN
pengumpulan data iptek antar Lembaga pemerintah
di Indonesia.

15.

(IPP) Tren Big Data

16.

(IPP)
SuperTax
Kementerian Keuangan

17.

(IPP) Perkembangan revolusi industri Pusdatin dituntut untuk menerapkan teknologi 4.0
yang relevan untuk peningkatan produktivitas,
4.0
efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan.

18.

(IPP) Sosial Media

Pusdatin dituntut untuk dapat menyediakan data
iptek yang mendukung SDG goal ke-9,( Industry,
Innovation, and Infrastructure) dan goal ke 17
(Partnerships for the goals)

Tren Big Data untuk pengelolaan data iptek untuk
invensi dan inovasi
deduction Peluang dalam pengumpulan data iptek di sektor
Industri.

Sosial media dapat dimanfaatkan untuk penyebaran
informasi terkait iptek kepada masyarakat luas
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19.

(IPP) Pembinaan
Inkubator Indonesia

StartUp

dan Pembinaan Start Up dan Inkubator Indonesia
menjadi salah satu prioritas Kemenristek/BRIN ke
depan, menjadi potensi untuk memperkaya data
iptek yang dikelola Pusdatin karena banyak startup
merupakan hasil dari lembaga riset.

20.

(CP) Pusdatin pendukung agenda Pusdatin perlu memperkuat peran dan kapasitasnya
untuk dapat mendukung agenda percepatan
percepatan transformasi digital
transformasi digital

21.

(CP) Hasil riset dimuat pada katalog Dimuatnya hasil riset pada katalog elektronik dan
elektronik dan produk inovasi LKPP produk inovasi LKPP nantinya dapat memperkaya
data produk hasil litbang yang dimiliki oleh sistem
informasi iptek nasional.

Permasalahan eksternal diidentifikasi berdasarkan tren politik/hukum, ekonomi, sosial,
teknologi, dan lingkungan hidup. Hasil dari analisis permasalahan eksternal adalah ancaman
yang patut menjadi bahan pertimbangan Pusdatin Iptek dalam menentukan rencana strategis.
Tabel 13. Permasalahan Eksternal Pusdatin Iptek
No.

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

1.

(IPP) Terdapatnya aplikasi layanan di
Ristek/BRIN yang beririsan dan belum
terintegrasi sesuai dengan business process
yang ada

Pusdatin perlu menganalisis irisan data
atau business proses yang sama antara
berapa sistem baik di internal Ristek/BRIN
maupun eksternal seperti RIN yang
dimiliki oleh LIPI

2.

(IPP) Aplikasi
terintegrasi

3.

(CP) Permintaan layanan dan laporan Permintaan layanan dan laporan gangguan
gangguan layanan belum dikelola dengan layanan belum dikelola dengan baik
baik

4.

(CP) Pusdatin belum menjadi referensi
utama dalam menyediakan input data yang
digunakan dalam pengukuran data iptek di
tingkat global

5.

(IPP) Kurangnya sosialisasi terkait Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan
keamanan informasi kepada pegawai
kesadaran pegawai terhadap keamanan
informasi sangat kecil

sejenis

yang

belum Aplikasi yang tipenya sejenis tapi belum
terintegrasi berpotensi akan memunculkan
data yang berbeda

Pusdatin dituntut untuk menyiapkan data
dan informasi yang relevan sehingga dapat
menjadi rujukan dan referensi utama dalam
menyediakan input data yang digunakan
dalam pengukuran data iptek di tingkat
nasional dan global
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6.

(CP) Pusdatin belum sepenuhnya dapat
menyediakan data hasil capaian litbangjirap
yang lengkap, akurat, dan mutakhir yang
dapat dijadikan sebagai dasar perumusan
kebijakan pembangunan nasional

Dampak Terhadap Pusdatin

Pusdatin berperan dalam penyediaan dan
penguatan data hasil penelitian dan
capaian pembangunan Iptek yang
dijalankan melalui aktivitas litbangjirap
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar
perumusan kebijakan pembangunan
nasional

7.

(IPP) Aplikasi yang dideploy oleh pihak
ketiga tanpa melalui Pusdatin terlebih
dahulu akan memperbesar kerentanan
terhadap keamanan informasi

Pusdatin
bertanggungjawab
dalam
memastikan keamanan informasi melalui
Pengembangan kebijakan manajemen data
dan tatakelola TIK termasuk pengaturan
pengembangan aplikasi di lingkungan
kemenristek/BRIN

8.

(IPP) Validitas dan kualitas data yang Seiring dengan tuntutan keterbukaan
diolah dan disebarluaskan oleh Pusdatin informasi publik dan pemanfaatan media
harus terjamin
sosial, maka diperlukan adanya jaminan
terhadap validitas dan kualitas data yang
diolah dan disebarluaskan oleh Pusdatin

9.

(IPP) Adanya perubahan kebijakan yang Perubahan kebijakan yang dinamis
dinamis
menuntut Pusdatin untuk dapat beradaptasi
dengan cepat dan menguatkan perannya
dalam penyediaan dan pengelolaan data
dan informasi yang valid, akurat dan
mutakhir

10.

(IPP) Posisi Pusdatin sebagai penyedia Perlunya peningkatan kualitas
layanan data iptek utama dapat bergeser kebijakan, sumberdaya, dan manajemen
apabila tidak didukung dengan regulasi dan layanan TIK, data dan informasi
kematangan dalam pemberian layanan

11.

(IPP) Dukungan Kebijakan Regulasi Perlunya Penguatan dukungan regulasi
tatakelola TIK belum jelas (perlu Tata Kelola TI sesuai dengan kondisi
diperbaharui seiring SOTK baru)
organisasi saat ini dan kebijakan terkait
yang relevan

12.

(CP) Pertukaran data dan informasi dalam Pusdatin harus mampu melakukan
rangka untuk memperkuat jaringan iptek optimalisasi pemanfaatan sistem informasi
diantara pelaku litbangjirap belum terintegrasi untuk memperkuat jaringan
terlaksana secara optimal
iptek melalui pertukaran data dan
informasi iptek antara pelaku litbangjirap

13.

(IPP) Dukungan Kebijakan Regulasi Perlunya
pengembangan
kebijakan
tatakelola Manajemen Data Iptek
manajemen data iptek dan tatakelola TIK
serta penguatan dalam implementasi
manajemen data iptek dalam rangka untuk
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Dampak Terhadap Pusdatin
meningkatkan pemanfaatan data

14.

(LGP) Organisasi / Unit Kerja bidang TIK Setiap lembaga litbangjirap yang nantinya
pada lembaga litbangjirap yang bergabung akan bergabung dengan BRIN telah
dengan BRIN
memiliki unit kerja yang mengelola TIK di
lembaga masing-masing. Pusdatin harus
bersiap dalam merespon penggabungan
unit-unit kerja pengelola TIK tersebut
melalui penguatan peran, kapasitas, dan
positioning Pusdatin

15.

(IPP) Belum adanya peraturan/regulasi
resmi terkait implementasi kebijakan
percepatan transformasi digital serta
penetapan peran dan tanggungjawab
spesifik dari setiap Kementerian/ Lembaga

Pusdatin harus bersiap dalam mendukung
implementasi
kebijakan
percepatan
transformasi digital melalui peran dan
tanggungjawab yang diberikan

16.

(CP) Perubahan struktur organisasi

Pusdatin harus bersiap dalam merespon
perubahan struktur organisasi melalui
penguatan
peran,
kapasitas,
dan
positioning Pusdatin

17.

(IPP) Belanja TIK (lisensi, pengembangan
aplikasi, infrastruktur dll) bisa dilakukan
oleh unit kerja lain tanpa sepengetahuan
dan persetujuan dari Pusdatin

Perlunya penguatan fungsi Pusdatin
sebagai unit penyedia TIK kementerian
melalui
sentralisasi
pengelolaan
manajemen TIK atau sinergi dengan Biro
Perencanaan dalam penetapan alokasi
anggaran belanja TIK oleh unit kerja di
Kementerian
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020 – 2024, Pusdatin Iptek
Kemenristek/BRIN merumuskan Visi dan Misi Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:
A. Visi
Kemenristek/BRIN telah menetapkan visi yang akan dicapai yaitu:
“Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal,
professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan
Kemenristek/BRIN, maka Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menetapkan visi:
“Menjadi pilar utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan
Kemenristek/BRIN dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, maka Pusat Data dan
Informasi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan
visi: “Menjadi Sumber Rujukan Tunggal Informasi Riset dan Inovasi Nasional yang
Berkualitas dan Terpercaya”.
B. Misi
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melaksanakan
Misi Presiden dan Wakil Presiden:
Misi nomor 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
Misi nomor 2 : Peningkatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya
Saing,
Misi nomor 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
Misi nomor 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
Misi nomor 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, dan
Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
Dengan uraian sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui
peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan
Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya
Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian misi Kemenristek/BRIN, Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama telah menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan menuju tata kelola yang baik;
2. Meningkatkan kualitas layanan yang prima.
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Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian misi Kemenristek/BRIN dan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN telah
menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan teknologi informasi dan komunikasi
dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Memberikan jaminan ketersediaan dan kualitas data dan informasi riset dan inovasi
yang terintegrasi dan andal.

C. Tujuan
Kemenristek/BRIN telah menetapkan tujuan strategis untuk mendukung pencapaian visi
dan misi Kemenristek/BRIN, yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan Produktivitas Invensi dan Inovasi untuk Daya Saing;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Reformasi
Birokrasi.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan serta
mendukung pencapaian visi dan misi Kemenristek/BRIN, Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama menetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatnya tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas layanan yang efektif dan efisien.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan serta
mendukung pencapaian visi dan misi Kemenristek/BRIN dan Sekretariat
Kementeria/Sekretariat Utama, Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN menetapkan tujuan sebagai
berikut:
1. Mengembangkan Kebijakan tatakelola TIK, Data dan Informasi;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola TIK;
3. Menjamin Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Riset dan Inovasi yang
Terintegrasi;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan TIK, Data dan Pendukung yang Berorientasi
Kebutuhan Pengguna.

D. Sasaran
Kemenristek/BRIN telah menetapkan sasaran strategis untuk mendukung pencapaian visi,
misi, dan tujuan strategis Kemenristek/BRIN, yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatnya Produktivitas Invensi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi
Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan.;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi
Birokrasi.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan
serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Kemenristek/BRIN, Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama menetapkan salah satu sasaran strategis Kementerian sebagai
Sasaran Program yakni:
“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi”.
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Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN mendukung tercapainya Sasaran Program Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama melalui Progaram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja Program adalah Rasio Data dan Knowledge
Iptek yang Dimanfaatkan.
Dalam mendukung Sasaran Program tersebut, Pusat Data dan Informasi Iptek
Kemenristek/BRIN melaksanakan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Iptek, dengan
Sasaran Kegiatan:
1.
2.
3.
4.

Meningkatnya Layanan Internal Pusdatin;
Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi;
Meningkatnya Layanan Perkantoran.

48

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Arah Kebijakan dan Strategi Pusdatin Iptek Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan
Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020 - 2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan,
dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RPJMN 2020 – 2024 dan hasil evaluasi capaian
pembangunan riset, teknologi, dan inovasi. Formulasi arah kebijakan, strategi dan kegiatan
juga mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
Pusdatin, sehingga arah kebijakan, strategi dan kegiatan dapat disusun secara realistis dalam
menjawab kebutuhan dan permasalahan Pusdatin.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenristek/BRIN
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi
Nasional dirumuskan untuk memberikan solusi kebijakan sebagai jawaban atas
permasalahan, tantangan ke depan, dan memanfaatkan potensi kelembagaan, sumber daya
dan jejaring yang dimiliki. Arah kebijakan ditekankan pada peningkatan kapasitas Iptek dan
penciptaan inovasi dengan melaksanakan serangkaian strategi, antara lain:
a. Peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi yang mencakup Peningkatan Kualitas
Lembaga Litbangjirap Iptek, Penguatan STP Utama, Penguatan Klaster Inovasi sebagai
Wahana Kolaborasi quadruple helix, Peningkatan Inkubator yang sukses, Peningkatan
Jumlah Publikasi dan Sitasi, dan Peningkatan Jumlah Paten yang Granted;
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Industri dalam Riset dan Inovasi yang
mencakup Peningkatan Organisasi Profesi Ilmiah yang profesional dan mandiri,
Peningkatan Hasil Riset yang dimanfaatkan masyarakat, Peningkatan Jumlah Start Up
Inovasi yang sukses, dan Peningkatan Jumlah Produk Inovasi yang dimanfaatkan
Industri dan Badan Usaha;
c. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Belanja Litbang yang ditunjang oleh Peningkatan
Kerjasama Pembangunan dan Kemitraan Litbangjirap Iptek, Optimalisasi Pemanfaatan
Dana Abadi Litbangjirap Iptek, Pengembangan Pendanaan Alternatif, dan Peningkatan
Kerjasama Pendanaan litbangjirap dengan pihak diluar pemerintah;
d. Pengembangan Research Power-House yang mencakup Peningkatan Persentase
Kompetensi SDM Iptek, Peningkatan Infrastruktur Iptek, Penguatan Jaringan
Litbangjirap, dan Peningkatan Kemitraan Internasional; dan
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi
Nasional
Arah Kebijakan Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan
Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai implementasi dari strategi
program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan tata kelola yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik. Program yang disusun
sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi
Nasional Tahun 2020 - 2024. Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi /
Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai koordinator pelaksana penyusunan kebijakan,
pengkajian, dan penelaahan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan
49

komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan data dan
informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi/Badan Riset dan Inovasi memiliki
program dengan nomenklatur Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenristek/BRIN.
Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Pusat Data dan Informasi
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mencapai
peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan
pelibatan publik, adalah sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan 1: Layanan Data dan Informasi Iptek yang Terintegrasi.
Melalui penerapan arah kebijakan ini, maka validitas dan akuntabilitas Datin dan
knowledge Iptek dapat terjaga dengan baik sehingga mampu meningkatkan
pemanfaatannya bagi kepentingan nasional. Kegiatan Pusdatin Kemenristek/BRIN
sesuai arah kebijakan 1 ini adalah:
a. Kegiatan 1. Integrasi data, informasi dan knowledge Iptek, baik
tabular maupun spasial.
Strategi pertama ini merupakan upaya dalam menghilangkan silo terkait
pengelolaan Datin dan knowledge Iptek. Integrasi tersebut meliputi integrasi
Datin Iptek Nasional maupun integrasi Datin meliputi Datin tabular maupun
Datin spasial berbentuk Informasi Geospasial Tematik (IGT). Upaya integrasi
ini melibatkan unit kerja utama di lingkungan Kemenristek/BRIN maupun
stakeholder diluar Kemenristek/BRIN. Level integrasi yang dilakukan meliputi
integrasi data, informasi, sistem informasi hingga knowledge terkait Datin
Iptek.
b. Kegiatan 2: Sentralisasi pusat layanan data, informasi dan knowledge
melalui pusat layanan terpadu.
Kegiatan ini mengedepankan optimasi pemberian layanan data, informasi dan
knowledge Iptek secara komprehensif dan terpadu. Sentralisasi pusat layanan
terpadu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
sehingga mampu mendorong pemanfaatan Datin Iptek. Sentralisasi yang
dimaksud meliputi sentralisasi input, desentralisasi proses namun mampu
menghasilkan output yang terpusat.
2. Arah Kebijakan 2: Menjamin kualitas data, informasi dan pengetahuan Iptek
Dikti.
Selain ketersediaan data, informasi dan knowledge Iptek, Pusdatin juga perlu
menjaga dan meningkatkan kualitas data, informasi dan knowledge Iptek yang
diberikan. Arah kebijakan ini menekankan pada penjamin kualitas data, informasi
dan knowledge Iptek yang diberikan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan
pengguna dalam memanfaatkan data, informasi dan knowledge Iptek tersebut.
Untuk itu, kegiatan Pusdatin Iptek Dikti sesuai arah kebijakan 2 ini adalah:
a. Kegiatan 3: Menerapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek
Tata kelola Datin Iptek menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak
hanya Teknologi Informasi dan Komunikasinya saja, pengelolaan Datin Iptek
juga perlu menjadi perhatian utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Pusdatin.
Standarisasi proses bisnis, Standard Operating Procedure (SOP) maupun
standar kualitas dalam pengelolaan Datin Iptek perlu diimplementasikan secara
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sistematis dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Selain itu,
regulasi sebagai payung hukum pengelolaan Datin Iptek juga perlu dilengkapi
dan diimplementasikan dengan baik pada seluruh lapisan manajemen Pusdatin.
b. Kegiatan 4: Menerapkan kebijakan tata kelola TIK (IT governance)
terintegrasi.
Tata kelola Datin Iptek yang baik akan dapat terwujud melalui tata kelola TIK
yang baik dan terintegrasi. Untuk itu, maka perlu dilakukan kegiatan terkait
implementasi kebijakan tata kelola TIK secara terintegrasi dalam menghasilkan
Datin Iptek yang terintegrasi. Penerapan kebijakan tata kelola TIK harus
mempertimbangkan aspek kapasitas dan kapabilitas internal Pusdatin, sehingga
kebijakan yang diterapkan sesuai kebutuhan dan cukup realistis untuk
diimplementasikan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat banyaknya best
practices kerangka tata kelola TIK yang dapat diadopsi. Namun untuk
kepentingan birokrasi, kesesuaian dengan regulasi maupun kebutuhan Pusdatin
akan menjadi constraint utama dalam menentukan kebijakan tersebut.
3. Arah Kebijakan 3: Membangun sinergi positif dengan pihak terkait dalam
pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan Iptek.
Arah kebijakan ini menekankan pada aspek sinergi dan kolaborasi dalam proses
mewujudkan integrase Datin Iptek. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui
serangkaian kerjasama yang dibangun dengan pihak-pihak eksternal terkait, baik
intansi pemerintah maupun swasta. Luasnya area kerja Pusdatin serta stakeholder
yang dikelola membutuhkan kolaborasi positif dengan berbagai pihak agar dapat
mempercepat pemberian layanan kepada stakeholder tersebut.
Kegiatan Pusdatin sesuai arah kebijakan 3 ini adalah Kegiatan 5 yaitu
Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam diseminasi dan
pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan Iptek. Fokus kerja sama yang
dilakukan dalam kegiatan ini adalah diseminasi dan pemanfaatan data, informasi
dan pengetahuan Iptek, dimana hilirisasi pengelolaan Datin Iptek selama ini belum
mendapatkan porsi perhatian yang cukup dalam proses kerja Pusdatin.
4. Arah Kebijakan 4: Mendorong pemanfaatan e-Government dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenristek/BRIN.
Reformasi birokrasi Kemenristek/BRIN dilaksanakan secara serentak oleh seluruh
Satker maupun unit eselon II sesuai peta jalan reformasi birokrasi
Kemenristek/BRIN tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun
2020-2024 ini ditekankan kepada terwujudnya birokrasi yang professional, dimana
pemanfaatan TIK pada seluruh area perubahan menjadi keharusan dalam
mewujudkan hal tersebut. e-Government pada dasarnya merupakan pemanfaatan
TIK dalam proses birokrasi pemerintah, dimana dalah hal ini e-Government lebih
ditekankan kepada utilisasi TIK dalam memperkuat tatalaksana diseluruh area
perubahan reformasi birokrasi. Perluasan implementasi e-Government tidak hanya
sebatas ketersediaan sistem informasinya saja, namun juga memperhatikan
dampaknya terhadap kualitas pelaksanaan kedelapan area perubahan tersebut.
Kegiatan yang diterapkan pada arah kebijakan ini adalah:
•

Kegiatan 6: Memberikan layanan e-Government dalam pelaksanaan 8 area
perubahan.
Kegiatan ini lebih mengedepankan pemanfaatan e-Government pada kedelapan
area perubahan, dimana TIK diharapkan mampu mengeliminasi proses yang
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berbelit-belit (memangkas birokrasi), mudah digunakan oleh siapapun,
terintegrasi satu sama lain serta mampu mengotomasi proses yang sebelumnya
dilakukan secara manual. e-Government diharapkan dapat dimanfaatkan dalam
peningkatan kualitas layanan publik, penguatan pengawasan internal,
penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem manajemen SDM ASN,
penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan peraturan
perundang-undangan, serta revolusi mental atau manajemen perubahan.
•

Kegiatan 7: Melaksanakan roadmap reformasi birokrasi Pusdatin
berbasis TIK.

Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenristek/BRIN sangat
ditentukan oleh pelaksanaan kedelapan area perubahan oleh seluruh Satuan Kerja
(Satker) di lingkungan Kemenristek/BRIN, salah satunya adalah Pusdatin. Untuk
itu, maka pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Pusdatin perlu dilakukan secara
optimal sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kegiatan ini
menekankan pada pemanfaatan TIK pada pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi
di lingkungan Pusdatin, dimana sebelum seluruh Satker melakukannya, maka
Pusdatin harus mampu menjadi contoh pemanfaatan TIK pada seluruh area
perubahan yang ada.
Pengukuran keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian
Sasaran Program yang terintegrasi dengan sararan program Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketercapaian Sasaran Program yang dicapai
dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan pada
Tabel berikut:
Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja Program
Sasaran
Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik Dalam
Rangka Reformasi
Birokrasi

Tahun

Indikator
Rasio Data & Knowledge Iptek
yang Dimanfaatkan

2020

2021

2022

2023

2024

100%

100%

100%

100%

100%

C. Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pusat
Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Pengembangan regulasi dapat berupa penyesuaian regulasi atau kebijakan yang sudah ada
ataupun pembuatan regulasi atau kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan guna
pencapaian tujuan dan sasaran. Regulasi atau kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi, meliputi:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6374);
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3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 208);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1641).
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra diperlukan dukungan kebijakan dan
Regulasi baik yang bersifat operasional dan kebijakan. Untuk itu, Pusdatin Iptek akan
merumuskan dan menetapkan beberapa regulasi atau kebijakan yang merupakan turunan dari
kebijakan nasional maupun penyesuaian kebijakan atau regulasi yang bersifat operasional,
diantaranya:
1. Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Informasi
Iptek Nasional;
2. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Kemenristek/BRIN;
3. Kebijakan Satu Data Iptek;
4. Kebijakan tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kemenristek/BRIN;
5. Penetapan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan
Teknologi dinyatakan bahwa Kementerian Riset dan Teknologi terdiri dari Sekretariat
Kementerian, Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Staf Ahli Bidang Relevansi dan
Produktivitas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Kementerian dibantu oleh
unsur pendukung, yaitu Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan unsur pembantu pimpinan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
melalui Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi/Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi
Nasional.
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Gambar 7. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Secara mendasar Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di
Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Merujuk pada Peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 Tahun 2017 yang digunakan
sebagai acuan sementara tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, dapat diketahui struktur
organisasi Pusat Data dan Informasi sebagaimana Gambar 7.
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Pusat
yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bidang Teknis dan Bagian Tata Usaha. Tiga bidang teknis
meliputi Bidang Infrastruktur, Aplikasi dan Sistem Informasi, Bidang Data dan Informasi
Iptek dan Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang masing-masing dipimpin oleh
Kepala Bidang. Selain itu, Kepala Pusat Data dan Informasi membawahi langsung seluruh
kelompok jabatan fungsional yang berada di lingkungan Pusat Data dan Informasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun
kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan
bagaimana mencapainya. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang
digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat
terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur
keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai
anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan
mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal
tersebut

A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan
Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi
untuk dilaksanakan pada periode renstra. Target kinerja Pusat Data dan Informasi
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional digambarkan dengan
indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap
sasaran kegiatan Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset
dan Inovasi Nasional.
Target kinerja sasaran kegiatan merupakan turunan dari target kinerja sasaran strategis
dan kinerja sasaran program unit Eselon I yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja
sasaran strategis dan kinerja sasaran program unit Eselon II di lingkungan Setmen/Settama.
Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun
(2020 – 2024).
Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan pada Unit Pusat Data dan Informasi Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:
1. SK 1. Meningkatnya Layanan Internal Pusdatin. Sasaran kegiatan ini dapat diukur
dengan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.1) Jumlah Layanan Internal
Pusdatin;
2. SK 2. Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Sasaran kegiatan ini dapat
diukur dengan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.1) Jumlah Layanan Sarana
dan Prasarana Internal;
3. SK 3. Meningkatnya Layanan Data dan Informasi. Sasaran kegiatan ini dapat diukur
dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3.1) Jumlah Layanan Data dan Informasi;
4. SK 4. Meningkatnya Layanan Perkantoran. Sasaran kegiatan ini dapat diukur dengan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 4.1) Jumlah Layanan Perkantoran.
B. Kerangka Pendanaan Sasaran Kegiatan
Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya
Pusat Data dan Informasi Setmenristek/Settama BRIN mendapatkan pendanaan Rupiah
Murni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total
anggaran tahun 2020-2024 yang dibutuhkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian
Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebesar Rp. 103.967.620.000
(Seratus Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu
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Rupiah) untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan
kegiatan Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan
Inovasi Nasional yang disinkronkan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia
di internal Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan
Inovasi Nasional. Demikian juga dengan capaian output yang dicantumkan merupakan
target optimal yang mengacu ke anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, target
capaian output disesuaikan dengan realitas alokasi anggaran yang diterima oleh Pusat Data
dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional. Secara
lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran 1.
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ini merupakan arah
pengembangan Pusdatin Iptek Kemenristek/BRIN. Penyusunan Renstra Pusdatin Iptek
Kemenristek/BRIN Tahun 2020 – 2024 dilakukan melalui berbagai rangkaian proses, antara
lain melakukan identifikasi permasalahan dan keberhasilan yang ada dan telah dicapai,
verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan unit organisasi di bawah Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama, dan partisipasi seluruh pegawai di lingkungan Pusdatin Iptek
Kemenristek/BRIN.
Renstra ini merupakan penerjemahan dukungan unit Pusdatin Iptek sebagai unit teknis
yang berada dibawah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Riset dan
Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73
tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Rencana Strategis Pusat Data dan
Informasi Iptek Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun
2020 – 2024 digunakan sebagai pedoman dan arah yang hendak dicapai pada periode 2020 2024, serta merupakan dasar dan acuan dalam penyusunan (1) RKA-KL; (2) Koordinasi
perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Kinerja
(LAKIN).
Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan
dan/atau, kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan
utama, dan dapat digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja,
dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, Pusat Data dan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional mendapat tugas untuk mengawal Kementerian dalam mempertahankan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian tertinggi dari target
Kementerian yang diberikan oleh tim audit eksternal melalui implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi lain, tugas penting yang terus dilaksanakan
adalah mengelola Barang Milik Negara dan seluruh aset Kemenristek/BRIN, meningkatkan
skor hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan menuntaskan reformasi birokrasi di lingkungan
Kemenristek/BRIN.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan
jajaran unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Pusat Data dan
Informasi Kementerian/Sekretariat Utama juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya
sesuai dengan perubahan struktur Kemenristek/BRIN. Selanjutnya IKK ini harus disusun
rencana pencapaiannya kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan kedalam
format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran
yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji outcome (hasil), yang
pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja dari
unit kerja masing-masing.
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LAMPIRAN 1:
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
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Tabel 15. Matriks Kerangka Pendanaan

Prog /
Keg

Sasaran Program (Outcome) /
Indikator Kinerja Program
(IKP) / Kegiatan / Sasaran
Kegiatan (Output) / Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK)

Target

2020

2021

2022

Alokasi ( Dalam Ribu Rupiah)

2023

2024

2020

2021

2022

2023

Organisasi
Pelaksanaan
2024

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Iptek

SK (Output) 1 : Meningkatnya Layanan Internal Pusdatin
IKK 1.1 : Jumlah Layanan
Internal Pusdatin

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.739.911

27.300.897

844.514

1.068.985

1.229.333

1.413.733

1,625.793

274.190

274.190

315.319

362.616

417.009

7.955.471

11.346.946

13.048.988

15.006.336

17.257.286

5.260.662

5.260.662

6.049.761

6.957.225

8.000.809

Pusat Data
dan Informasi

1

SK (Output) 4 : Meningkatnya Layanan Perkantoran
IKK 4.1 : Jumlah Layanan
Perkantoran

20.643.400

1

SK (Output) 3 : Meningkatnya Layanan Data dan Informasi
IKK 3.1 : Jumlah Layanan
Data dan Informasi

17.950.783

12

SK (Output) 2 : Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
IKK 2.1 : Jumlah Layanan
Sarana dan Prasarana
Internal

14.334.837

1
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LAMPIRAN 2:
MATRIKS KERANGKA REGULASI
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Tabel 16. Matrik Kerangka Regulasi
No.
1.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Naskah Akademik dan Draft
Rancangan Perpres tentang Sistem
Informasi Iptek Nasional

2.

Kebijakan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di
Kemenristek/BRIN

3.

Kebijakan Satu Data Iptek

4.

Penetapan Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Kemenristek/BRIN

Urgensi Pembentukan
Sebagai dasar pelaksanaan
pengumpulan Data Iptek
yang melingkupi data pokok
dan referensi yang
dipusatkan di Sistem
Informasi Iptek Nasional
Sebagai dasar Tata Kelola
dan Manajemen Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik di
Kemenristek/BRIN
Pendelegasian dari Peraturan
Presiden Sistem Informasi
Iptek Nasional
Sebagai dasar penugasan
personil yang memiliki tugas
untuk
engarahkan,memantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan
SPBE yang terpadu di
Kemenristek/BRIN
serta
melakukan
koordinasi
dengan Tim Koordinasi
SPBE
Nasional
untuk
pelaksanaan SPBE yang
melibatkan lintas Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah

Strata
Kebijakan
Peraturan
Presiden

Unit
Penanggungjawab
Bidang Data dan
Informasi Iptek

Unit Terkait/
Institusi
Unit Utama
terkait, Biro
Hukor

Target
Penyelesaian
Tahun 2021

Peraturan
Menteri

Bidang Infrastruktur,
Aplikasi, dan Sistem
Informasi

Unit Utama
Terkait, Biro
Hukor

Tahun 2021

Peraturan
Menteri

Bidang Data dan
Informasi Iptek

Tahun 2021

Keputusan
Menteri

Bidang Infrastruktur,
Aplikasi, dan Sistem
Informasi

Unit Utama
Terkait, Biro
Hukor
Unit Utama
Terkait, Biro
Hukor

Tahun 2021-2024
(Setiap tahun)
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No.
5.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Penetapan Tim Evaluasi Internal
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Urgensi Pembentukan

Strata
Kebijakan
Sebagai dasar penugasan Keputusan
personil untuk mengukur Menteri
kemajuan pelaksanaan SPBE

Unit
Penanggungjawab
Bidang Infrastruktur,
Aplikasi, dan Sistem
Informasi

Unit Terkait/
Institusi
Unit Utama
Terkait, Biro
Hukor

Target
Penyelesaian
Tahun 2021-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ANDIKA FAJAR
NIP 196910041988121001

Telah diperiksa dan disetujui:

Tanggal

Kepala Biro Hukum dan
Organisasi
Tanggal

Sekretaris Kementerian / Sekretaris Utama
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tanggal

Paraf

Paraf

Paraf

Kepala Biro Perencanaan

ss
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