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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
perkenannya maka kita dapat menyelesaikan dokumen revitalisasi
Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptek Dikti) Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) tahun 2016-2019.
Dokumen (revitalisasi) Renstra Pusdatin Iptek Dikti ini disusun melalui
serangkaian proses yang cukup panjang dan sistematis serta melibatkan
berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Kemenristekdikti. Ide
maupun gagasan yang muncul selama proses focus group discussion
(FGD) dipadukan dalam menyempurnakan dokumen ini, sehingga Renstra
Pusdatin Iptek Dikti yang dihasilkan ini merupakan hasil buah pemikiran
serta milik bersama segenap pimpinan maupun pegawai Pusdatin Iptek
Dikti. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam
pengembangan Pusdatin Iptek Dikti hingga tahun 2019.
Perubahan lingkungan strategis yang cukup dinamis terkait Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengharuskan Kemenristek Dikti untuk
melakukan penguatan terhadap arah kebijakan dan strategi ke depan. Hal
ini

dilakukan

sebagai

upaya

akselerasi

Kemenristek

Dikti

dalam

mempercepat pencapaian Visi Kemenristek Dikti tahun 2019. Penguatan
Renstra

Kemenristek

Dikti

dilakukan

melalui

Peraturan

Menteri

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristek Dikti)
nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019. Hal ini berarti Pusdatin
Iptek Dikti perlu untuk melakukan revitalisasi Renstra Pusdatin Iptek Dikti
sesuai perubahan tersebut.
Renstra Pusdatin Iptek Dikti tahun 2016-2019 ini telah selaras
dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti tahun 2015-2019
sesuai Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017 dalam meningkatkan
kontribusi Kemenristekdikti untuk mewujudkan daya saing bangsa. Hal ini
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berarti bahwa dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), Pusdatin Iptek Dikti telah mengikuti arah strategis Kemenristekdikti
yang tentunya juga telah sesuai dengan agenda prioritas nasional (Nawa
Cita) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2015-2019. Keselarasan strategis ini menandakan bahwa
TIK telah mampu mengambil peran strategis dan signifikan dalam
mewujudkan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan
daya saing bangsa.
Selain itu, capaian yang telah diraih Pusdatin Iptek Dikti dalam 2
(dua) tahun terakhir menempatkan Pusdatin Iptek Dikti sebagai enabler,
khususnya dalam memberikan informasi terkait Iptek Dikti secara terpadu.
Hal ini berarti bahwa Pusdatin Iptek Dikti harus memperkuat peran
sebagai pemberi data, informasi dan pengetahuan yang valid, handal dan
akuntabel sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan Visi
Kemenristek Dikti tahun 2019. Perubahan peran ini dapat terlihat
khususnya pada penggunaan indikator kinerja Pusdatin Iptek Dikti yang
semakin berkualitas dan menuju ke arah pelayanan data dan informasi
terpadu.
Renstra Pusdatin Iptek Dikti tahun 2016-2019 ini telah menjadi
panduan Pusdatin Iptek Dikti dalam menyusun dan melaksanakan
kegiatan Pusdatin Iptek Dikti setiap tahun. Penentuan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk kegiatan dan sasaran
kegiatan Pusdatin Iptek Dikti 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 Dikti juga menjadi acuan dalam
menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Pusdatin Iptek Dikti dan seluruh
jajarannya. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja setiap tahun
dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelaksanaan Renstra
Pusdatin Iptek Dikti dalam mewujudkan Visi Pusdatin Iptek Dikti.
Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian Renstra Pusdatin Iptek
Dikti ini khususnya dalam memenuhi aspirasi masyarakat akan sangat
ditentukan oleh pelaksanaannya, karena strategi tanpa eksekusi hanyalah
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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
Dikti sebagai unit kerja pengelola TIK di lingkungan Kemenristekdikti akan
semakin matang dalam menjalankan peran strategis dalam pelaksanaan
Renstra Kemenristekdikti. Komitmen yang tinggi dalam menjalankan
Renstra ini sangat dibutuhkan agar cita-cita yang tertuang dalam Renstra
tersebut dapat segera terwujud.
Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pejabat dan pegawai
Pusdatin Iptek Dikti yang telah bersusah payah meluangkan waktu dalam
menyelesaikan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan
bagi Pusdatin Iptek Dikti dalam melangkah bersama, bekerja bersama
demi mewujudkan harapan kita bersama.
Wassalamualaikum Wr WB
Dr. Andika Fajar
Kepala Pusdatin Iptek Dikti Kemenristekdikti
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BAB 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beberapa
tahun terakhir ini telah mampu memberikan nilai tambah kepada instansi
pemerintahan

dalam

mewujudkan

pembangunan

nasional

serta

mengoptimalkan pencapaian reformasi birokrasi nasional, baik secara
parsial maupun secara terintegrasi. Pemanfaatan TIK pada instansi
pemerintahan

telah

mengalami

pergeseran

yang

cukup

strategis,

khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa
tahun yang lalu, pemanfaatan TIK hanya sekedar penyedia koneksi
(internet

maupun

intranet)

serta

pendukung

proses

administrasi

khususnya administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan. TIK
hanya dipandang sebagai sekumpulan perangkat keras (hardware) yang
memungkinkan pengguna dapat terhubung secara online, sehingga
interaksi secara virtual maupun berbagi pakai data dan informasi dapat
dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, TIK juga telah dimanfaatkan
untuk melakukan otomasi proses administrasi yang sebelumnya masih
dilakukan secara manual, walaupun dampak terhadap efisiensi dan
efektifitas proses bisnis maupun standar operating procedure (SOP)
secara keseluruhan belum terwujud.
Sehingga peran TIK cenderung hanya sebagai pendukung (support)
dan tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan strategi maupun
pengelolaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Hal ini berdampak
kepada positioning unit kerja TIK di instansi tersebut. Beberapa
Kementerian Negara/Lembaga Negara (K/L) membebankan pengelolaan
TIK kepada satu unit kerja eselon IV, itupun masih digabung dengan tugas
dan fungsi non TIK lainnya. Bahkan beberapa K/L tidak memiliki unit TIK
tersendiri dan hanya melekatkan tugas dan fungsi pengelolaan TIK pada
salah satu unit eselon IV. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejauh mana
TIK dimanfaatkan dan penting bagi instansi pemerintahan tersebut.
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Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptek Dikti) Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) merupakan unit kerja baru di
lingkungan Kemenristekdikti yang dibentuk pada bulan Mei tahun 2015
yang lalu. Pusdatin Iptek Dikti merupakan unit TIK yang dimiliki
Kemenristekdikti pasca bergabungnya Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi (Ditjen Dikti) ke Kemenristek. Pusdatin Iptek Dikti dibentuk melalui
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi. Pusdatin Iptek Dikti berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dimana Pusdatin Iptek
Dikti mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian
kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan
tinggi.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Pusdatin

Iptek

Dikti

menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan
informasi, serta pengelolaan data dan informasi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan
informasi, serta pengelolaan data dan informasi;
3. Pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi,
sistem informasi, dan keamanan informasi, serta pengelolaan data dan
informasi;
4. Pelaksanaan dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Data
dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui
Sekretaris Jenderal.
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Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, maka peran Pusdatin Iptek Dikti
sebagai unit pengelola TIK di lingkungan Kemenristekdikti sangat strategis,
dimana Pusdatin Iptek Dikti tidak hanya memberikan pelayanan secara
internal di lingkungan Kemenristekdikti, namun juga memberikan pelayanan
secara eksternal kepada stakeholder terkait. Peran ini perlu diperjelas
melalui Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin Iptek Dikti yang selaras
dengan Renstra Kemenristekdikti tahun 2015-2019.
Tahun 2017 telah dikeluarkan Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti tahun 2015-2019
yang merupakan revitalisasi atau penguatan terhadap Rencana Strategis
(Renstra) Kemenristekdikti tahun 2015-2019 berdasarkan perkembangan
lingkungan strategis yang terjadi. Oleh karena itu, maka perlu juga
dilakukan revitalisasi terhadap Renstra Pusdatin Iptek Dikti agar selaras
dengan Renstra Kemenristekdikti tahun 2015-2019 tersebut. Renstra
Pusdatin baru ini selanjutnya akan menjadi panduan Pusdatin Iptek Dikti
dalam merealisasikan seluruh kegiatannya untuk mencapai sasaran
kegiatan beserta indikator sasaran kegiatan hingga tahun 2019. Selain itu,
Renstra ini juga merupakan standar kinerja Pusdatin Iptek Dikti yang
menjadi landasan dalam pendelegasian standar kinerja eselon II ke eselon
III, eselon IV hingga staf di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti.

1.1 Kondisi Umum
Kondisi umum Pusdatin Iptek Dikti meliputi 2 (dua) kondisi, yaitu
kondisi lingkungan internal Pusdatin Iptek Dikti serta kondisi lingkungan
eksternal Pusdatin Iptek Dikti. Penjelasan masing-masing kondisi tersebut
dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini.

1.1.1 Kondisi Lingkungan Internal Pusdatin Iptek Dikti
Kondisi lingkungan internal dilihat dalam beberapa aspek terkait
dengan pengelolaan TIK. Secara umum, kondisi lingkungan internal dilihat
berdasarkan hasil asesmen Kementerian Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) terkait keamanan informasi serta hasil asesmen terhadap
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budaya organisasi pada Pusdatin Iptek Dikti yang dijabarkan pada sub bab
berikut ini.

1.1.1.1

Indeks Keamanan Informasi

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat evaluasi untuk
menganalisis

tingkat

kesiapan

pengamanan

informasi

di

instansi

pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan
atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai
perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan
dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan
Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target
penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang
juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar
SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks KAMI menggambarkan
tingkat

kematangan,

tingkat

kelengkapan

penerapan

SNI

ISO/IEC

27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di
instansi pemerintah.
Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang
untuk dapat digunakan oleh instansi pemerintah dari berbagai tingkatan,
ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung
terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi yang ada. Data yang digunakan
dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan potret indeks kesiapan – dari
aspek kelengkapan maupun kematangan – kerangka kerja keamanan
informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding
dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.
Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk
mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai
hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk
menyampaikan

peningkatan

kesiapan

kepada

pihak

yang

terkait

(stakeholders).
Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan
bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana
untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi
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di instansi pemerintah. Pertukaran informasi dan diskusi dengan instansi
pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks
KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan
informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil
manfaat dari lesson-learned yang sudah dilalui.
Alat evaluasi Indeks KAMI secara umum ditujukan untuk digunakan
oleh instansi pemerintah di tingkat pusat. Akan tetapi satuan kerja yang ada
di tingkatan Direktorat Jenderal, Badan, Pusat atau Direktorat juga dapat
menggunakan alat evaluasi ini untuk mendapatkan gambaran mengenai
kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalankannya.
Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung
bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi
di seluruh cakupan instansinya, yang dalam Kemenristekdikti merupakan
tanggung jawab dari Pusdatin Iptek Dikti. Hasil asesmen terhadap indeks
keamanan informasi pada tahun 2017 menunjukkan kekuatan dan
kelemahan pada manajemen tata kelola keamanan informasi di lingkungan
Pusdatin Iptek Dikti dan Kemenristekdikti.

1.1.1.2 Budaya Organisasi
Asesmen

budaya

organisasi

dilakukan

dengan

penyebaran

kuesioner pada jajaran pegawai Pusdatin Iptek Dikti. Kuesioner dilakukan
untuk mengetahui gap pada budaya organisasi dalam Pusdatin Iptek Dikti
saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Berikut adalah analisis hasil
asesmen budaya organisasi.
1. Karakteristik Dominan
Domain ini menggambarkan karakteristik dominan pada sebuah
organisasi, atau gambaran organisasi secara umum. Gambar 1 berikut
menggambarkan kondisi karakteristik dominan Pusdatin Iptek Dikti saat ini
dan masa depan.
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Gambar 1. Hasil Asesmen Budaya Organisasi - Karakteristik Dominan

Saat ini, kondisi karakteristik dominan Pusdatin Iptek Dikti bersifat
Adhocracy. Penyelesaian pekerjaan di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti saat
ini sangat berorientasi pada hasil. Unit ini merupakan tempat yang sangat
dinamis dan mengedepankan kebebasan berpendapat. Para pegawai
berani melakukan hal-hal yang luar biasa (terobosan kreatif) dan berani
mengambil risiko. Kondisi yang diharapkan ke depan adalah bersifat
Market. Lingkungan kerja di Pusdatin Iptek Dikti yang diharapkan ke depan
sangat berorientasi pada hasil. Prioritas utama adalah menyelesaikan
pekerjaan dengan sebaik mungkin. Pegawai di lingkungan ini diharapkan
sangat kompetitif secara positif dan berorientasi pada prestasi/pencapaian
kinerja individu maupun unit kerja.
Berdasarkan kondisi saat ini dan masa depan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam menghasilkan pekerjaan, orientasi hasil sangat
diharapkan. Kondisi yang saat ini berorientasi proses & hasil (processoutput oriented), diharapkan menjadi berorientasi kompetisi pada hasil
(output oriented).
2. Kepemimpinan Organisasi
Domain ini mencerminkan gaya kepemimpinan pada organisasi dan
pendekatan dalam pelaksanaan manajemen kerja yang dilakukan dalam
keseharian di organisasi tersebut. Gambar 2 berikut menggambarkan
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kondisi kepemimpinan organisasi Pusdatin Iptek Dikti saat ini dan masa
depan.

Gambar 2. Hasil Asesmen Budaya Organisasi - Kepemimpinan Organisasi

Saat ini, kondisi kepemimpinan organisasi Pusdatin Iptek Dikti
bersifat Clan. Gaya kepemimpinan di Pusdatin Iptek Dikti umumnya dapat
digambarkan dalam bentuk membimbing, memfasilitasi, dan/atau membina.
Kondisi yang diharapkan ke depan adalah kepemimpinan dengan
karakteristik Adhocracy. Gaya kepemimpinan di Pusdatin Iptek Dikti yang
diinginkan adalah bentuk mendorong kebebasan berpendapat, mendorong
inovasi melalui terobosan kreatif dan/atau berani mengambil risiko.
Berdasarkan kondisi saat ini dan masa depan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan di Pusdatin Iptek Dikti saat ini
cenderung bersifat kepemimpinan dengan pengawasan dan pembinaan,
diharapkan dapat lebih berorientasi pada kebebasan berinovasi dan
kebebasan berpendapat pada proses pelaksanaan pekerjaan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Domain ini mencerminkan manajemen pegawai atau bagaimana
perlakuan terhadap pegawai dan lingkungan pekerjaan secara umum.
Gambar 3 berikut menggambarkan kondisi pengelolaan sumber daya
manusia di Pusdatin Iptek Dikti saat ini dan masa depan.
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Gambar 3. Hasil Asesmen Budaya Organisasi - Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, baik kondisi saat ini
maupun masa depan sama-sama bersifat Clan. Gaya manajemen ini
bercirikan kerja kelompok (teamwork), kesepakatan bersama, dan
partisipasi. Tidak ada perbedaan antara kondisi saat ini dan harap ke
depan pada domain pengelolaan sumber daya manusia, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan SDM yang dilakukan saat ini sudah
sesuai harapan para pegawai Pusdatin Iptek Dikti.
4. Perekat dalam Organisasi
Domain

ini

mencerminkan

mekanisme

kebersamaan

yang

menyatukan sebuah organisasi. Gambar 4 berikut menggambarkan
kondisi karakteristik dominan Pusdatin Iptek Dikti saat ini dan masa depan.
Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, baik kondisi saat ini
bersifat Adhocracy. Pengikat kebersamaan dalam Pusdatin Iptek Dikti
adalah komitmen pada inovasi dan pengembangan secara terus menerus,
dimana akan selalu ada penekanan untuk menghasilkan terobosan kreatif.
Sedangkan harapan ke depan adalah bersifat Market (output & customer
oriented), dimana perekat utama dalam organisasi adalah prestasi dan
pencapaian sasaran dengan sebaik mungkin. "Siap tempur" dan
kemenangan adalah tema utama dalam Pusdatin Iptek Dikti.
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Gambar 4. Hasil Asesmen Budaya Organisasi – Perekat dalam Organisasi

Berdasarkan asesmen kondisi saat ini dan harapan masa depan,
dapat disimpulkan bahwa unsur perekat organisasi yang saat ini sudah
berorientasi eksternal, perlu lebih ditingkatkan pada sisi stabilitas dan
kontrol agar dapat memberikan output yang terbaik bagi customer
Pusdatin Iptek Dikti.
5. Fokus Strategi
Domain ini menggambarkan area yang menjadi pendorong utama
dalam sebuah organisasi. Gambar 5 berikut menggambarkan kondisi
fokus strategi Pusdatin Iptek Dikti saat ini dan masa depan.
Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, fokus strategi Pusdatin
Iptek Dikti saat ini bersifat Clan. Pusdatin Iptek Dikti menekankan
pengembangan sumber daya manusia sebagai aset. Rasa saling percaya
yang tinggi, keterbukaan, dan partisipasi akan terus dipupuk demi sebuah
kebersamaan. Kondisi fokus strategi yang diharapkan ke depan adalah
bersifat Adhocracy. Kondisi fokus strategi Pusdatin Iptek Dikti diharapkan
menekankan pada akuisisi sumber daya baru dan kreasi tantangantatangan baru. Pusdatin Iptek Dikti akan selalu mencoba hal baru dan
menghargai upaya untuk mencari terobosan kreatif baru.
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Gambar 5. Hasil Asesmen Budaya Organisasi – Fokus Strategi

Berdasarkan kondisi saat ini dan masa depan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pekerjaan,
Pusdatin Iptek Dikti saat ini sangat mengutamakan kestabilan, efisiensi,
dan pengendalian operasional kegiatan yang lancar. Kondisi ini diharapkan
dapat menjadi lebih mengutamakan pada kebebasan berinovasi dalam
mengasilkan output kepada customer Pusdatin Iptek Dikti di masa depan.
6. Kriteria Sukses
Domain

ini

mencerminkan

bagaimana

sebuah

kemenangan

ditentukan dan perlakuan dalam pemberian penghargaan kepada anggota
organisasi. Gambar 6 berikut menggambarkan kondisi kriteria sukses
Pusdatin Iptek Dikti saat ini dan masa depan.
Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, kriteria sukses
Pusdatin Iptek Dikti saat ini bersifat Hierarchy. Pusdatin Iptek Dikti
mendefinisikan sukses berdasarkan efisiensi. Keandalan, ketersediaan,
kestabilan, dan efisiensi pemanfaatan anggaran merupakan faktor kritis
yang harus dicapai. Kondisi kriteria sukses yang diharapkan ke depan
adalah bersifat Market. Pusdatin Iptek Dikti mendefinisikan sukses
berdasarkan keunggulan layanan dan kinerja dibanding unit kerja atau K/L

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

10

lain secara nasional. Menjadi pelayan publik terbaik dan Kementerian
terbaik di segala aspek adalah hal kunci yang harus diraih.

Gambar 6. Hasil Asesmen Budaya Organisasi – Kriteria Sukses

Berdasarkan kondisi saat ini dan masa depan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pekerjaan,
Pusdatin Iptek Dikti saat ini mengutamakan kestabilan, efisiensi, dan
kontrol. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi lebih mengutamakan pada
orientasi ke luar melalui upaya peningkatan keunggulan layanan dan
kinerja untuk memenuhi harapan para stakeholder internal Kementerian
maupun customer eksternal.
7. Budaya Organisasi Saat Ini dan Harapan ke Depan
Secara keseluruhan, hasil asesmen kondisi saat ini dan ekspektasi
ke depan terhadap budaya organisasi dapat dilihat pada Gambar 7 berikut
ini.
Secara umum, kondisi budaya organisasi Pusdatin Iptek Dikti berada
pada kategori Clan. Organisasi Clan secara umum merupakan sebuah
organisasi yang berfokus pada rasa kebersamaan, kepedulian pegawai
yang bekerja di dalamnya, dan rasa sensitif pada pelanggannya.
Organisasi ini merupakan tempat yang sangat bersahabat dalam bekerja,
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

11

dimana orang-orang di dalamnya seringkali saling berbagi satu sama lain.
Organisasi ini layaknya sebuah keluarga besar. Para pemimpin yang ada di
dalam organisasi ini umumnya dianggap sebagai mentor atau figur kepala
keluarga. Organisasi dengan kultur Clan umumnya dipersatukan dengan
rasa kesetiakawanan atau tradisi, sehingga komitmen para pegawai di
dalamnya sangat tinggi. Organisasi ini mengedepankan pengembangan
sumber daya manusia secara berkepanjangan yang disertai dengan rasa
kebersamaan dan kekeluargaan. Sukses didefinisikan sebagai kepedulian
terhadap pelanggan dan juga kepada pegawai yang bekerja di dalamnya.
Unsur yang paling mendasar dalam organisasi ini adalah teamwork,
partisipasi, dan konsensus bersama.

Gambar 7. Budaya Organisasi Pusdatin Iptek Dikti Saat Ini dan Ekspektasi ke Depan

Harapan ke depan yang menjadi ekspektasi atas budaya organisasi
Pusdatin Iptek Dikti adalah kategori Adhocracy. Organisasi dengan
budaya ini merupakan tempat yang dinamis dan penuh kreativitas dalam
melaksanakan pekerjaannya. Umumnya, pegawai di organisasi dengan
budaya Adhocracy memiliki keberanian dalam mengambil risiko dalam
melaksanakan pekerjaannya. Pimpinan dianggap sebagai inovator dan
pengambil risiko. Unsur kebersamaan dalam organisasi ini umumnya
adalah komitmen dalam melakukan inovasi dan keberanian dalam
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melakukan terobosan baru. Sukses adalah ketika organisasi berhasil
membuat produk atau layanan yang unik dan inovatif. Organisasi
semacam ini umumnya mengedepankan inisiatif individu dan kebebasan
dalam berkreasi.

1.1.2 Kondisi Lingkungan Eksternal Pusdatin Iptek Dikti
Kondisi lingkungan eksternal Pusdatin Iptek Dikti dilihat berdasarkan
aspek politik, legal/regulasi, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hidup,
persaingan peran, dan aspirasi dari stakeholder serta dampaknya
terhadap Pusdatin Iptek Dikti.

1.1.2.1 Politik
Kebijakan politik Nawa Cita yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK
memerintahkan pelayanan satu pintu di seluruh kementerian, lembaga, dan
instansi pemerintah yang memiliki pelayanan kepada publik. Sesuai
dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang menjadi kewenangan dari Pusdatin
Iptek Dikti. Selain itu, Pusdatin Iptek Dikti juga memiliki Bidang Data dan
Informasi Iptek yang terdiri dari Subbidang Pengumpulan Data dan
Informasi dan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi, dengan fungsi
melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, pengelolaan,
pengembangan,

pemanfaatan,

evaluasi,

dan

pelaporan

di

bidang

pengolahan data dan informasi Iptek. Terkait dengan kebijakan politik
Nawa Cita tersebut, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (saat ini Kantor Staf Presiden), Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial
mencanangkan Cetak Biru Satu Data untuk koordinasi dan integrasi data,
harmonisasi regulasi, harmonisasi substansi-metodologi, untuk kemudian
menuju One Map Indonesia dan Open Government Partnership. Prinsipprinsip dasar yang dinaungi oleh cetak biru ini adalah satu standar data,
satu metadata baku, dan satu portal data.
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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 Dikti. 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 8. Peran Pusdatin K/L dalam konteks integrasi data K/L

Sumber: Cetak Biru Satu Data, 2016

Sehubungan dengan posisi Pusdatin dalam integrasi data K/L
(Gambar 8), peran spesifik Pusdatin antara lain terkait dengan:
-

Penyampaian dan pemutakhiran statistik sektoral dan/atau informasi
geospasial tematik pada Badan Pusat Statistik serta statistik yang
diidentifikasi sebagai bagian dari data Pembangunan Berkelanjutan.

-

Koordinasi data dan informasi Pembangunan Berkelanjutan di dalam
(internal) K/L.
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-

Memberikan masukan pada BPS, BIG dan Bappenas dan Forum
Data tentang standar untuk pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

-

Penyesuaian format penyajian data dan metadata statistik maupun
informasi geospasial dalam format yang disepakati dalam Satu Data
Pembangunan Berkelanjutan.

-

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 9. 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 (Gambar 9), 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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Terkait dengan politik Nawa Cita tersebut, maka Pusdatin Iptek Dikti
akan didorong sebagai integrator data iptek dan pendidikan tinggi, 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 Dikti harus memperkuat kapasitas dan kapabilitias agar
dapat berperan dalam mengintegrasikan data iptek (Informasi Iptek
Nasional) dan Pendidikan Tinggi. Orientasi Reformasi Birokrasi

yang

dibawakan oleh politik Nawa Cita dengan mengedepankan pelayanan
publik juga akan mendorong permintaan pemanfaatan data dan informasi
iptek dikti, 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 Dikti
terkait data iptek dan pendidikan tinggi seluruh Indonesia.

1.1.2.2 Legal/regulasi
Aspek regulasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dapat
berpengaruh terhadap penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti.
Dampak dari aspek regulasi dapat memberikan peluang atau tantangan
yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek Dikti dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.

1. Regulasi Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu
Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu melalui penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan
Tinggi.

Dalam

undang-undang

tersebut,

dikatakan

bahwa

sistem

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Pusdatin Iptek Dikti melalui PD Dikti
berkewenangan menyimpan data laporan kinerja lembaga atau fungsi
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penelitian, pengabdian masyarakat, dan kinerja program studi nasional,
sehingga seluruh pihak yang membutuhkan data terkait PT/Dikti akan
mengakses PD Dikti. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ini digunakan
sebagai acuan oleh stakeholder pendidikan tinggi, diantaranya:
a. Lembaga akreditasi, terkait akreditasi program studi dan perguruan
tinggi.
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi.
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan
Tinggi.
Terkait

dengan

undang-undang

tersebut,

Kemenristekdikti

melalui

Peraturan Menteri Ristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional

Pendidikan

Tinggi

mewajibkan

perguruan

tinggi

untuk

menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan kinerja program studi melalui Feeder Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi. Dengan adanya regulasi ini, maka diharapkan
setiap perguruan tinggi akan melaporkan data pendidikan tinggi kepada
Kemenristekdikti. Namun, regulasi ini masih meliputi pelaporan saja dan
belum ada sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak melaporkan atau
minim melaporkan datanya kepada pemerintah.

Gambar 10. Grafik target output pelaporan PD Dikti
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Tercatat hingga pada tahun 2014-2015, terjadi penurunan laporan pada
Feeder Dikti yang ditunjukkan pada Gambar 10. Terdapat gap yang
cukup besar berdasarkan gambar tersebut, yaitu pelaporan yang terjadi
pada tahun 2015 semester 1 sebesar 64.2% dan turun hingga 20.66%
di semester 2, padahal data target prosentase pelaporan yang ingin dicapai
oleh PD Dikti adalah 90%. Data dan informasi yang ada di Pusdatin Iptek
Dikti sangat tergantung pada pelaporan dari perguruan tinggi, LPNK,
masyarakat, dan industri, sehingga adanya potensi pihak- pihak tersebut
terlambat/tidak melaporkan data dan informasinya akan berdampak
terhadap data di Pusdatin Iptek Dikti menjadi tidak up-to- date. Terkait
dengan integrasi data, hingga saat ini belum ada regulasi terkait integrasi
data, dan sejauh ini data yang didapat hanya dari pelaporan melalui Feeder
Dikti. Adanya isu kepercayaan terhadap infrastruktur yang ada pada Ristek
Dikti (keamanan, availability, dan lain sebagainya) juga turut menyebabkan
perguruan tinggi menjadi resisten terhadap integrasi data dengan Ristek
Dikti. Hal ini juga turut menjadi penyebab data pada PD Dikti menjadi tidak
up-to-date.
2. 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, Kemenristekdikti
melalui Pusdatin Iptek Dikti dituntut mampu menyediakan/mempublikasikan
data dan informasi yang valid dan andal, serta mudah dijangkau/diakses
oleh masyarakat secara transparan berdasarkan klasifikasi informasinya.
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Kewajiban penyampaian data publik secara berkala ini terdiri dari beberapa
hal, meliputi:
1. Informasi yang berkaitan dengan Kemenristekdikti / Iptek Dikti.
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
(PT/LPNK yang berada di bawah koordinasi Kemenristekdikti).
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 Dikti harus mampu
menyesuaikan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik.
3. Regulasi Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual
Menimbang

terwujudnya

iklim

persaingan

usaha

yang

jujur,

memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, serta sejalan
dengan

ratifikasi

Indonesia

pada

perjanjian-perjanjian

internasional,

perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,
maka Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten disusun untuk
menjadi dasar hukum pemberian perlindungan yang wajar bagi Inventor /
penemu. Dalam UU tersebut, dijelaskan lingkup paten, invensi yang dapat
memperoleh paten, jangka waktu paten, subjek paten, hak serta kewajiban
pemegang paten, dan sebagainya. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan
ketentuan pemakaian Paten untuk memberikan kesempatan bagi pihak
yang betul-betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk
penelitian dan pendidikan. Selain itu, di dalamnya juga memuat acuan
terkait informasi invensi yang disimpan atau disebarluaskan kepada publik.
Selain UU tentang Paten, aturan lain yang juga bersinggungan dengan
hasil invensi atau penemuan adalah Undang-undang No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang menjadi dasar hukum atas hak cipta dalam bidang
pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik. Dalam UU ini, terdapat acuan terkait pembuatan dan
penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan
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komunikasi yang bersifat tidak komersial atau sesuai ijin dari penciptanya.
Kedua UU tersebut dapat menjadi acuan bagi Pusdatin Iptek Dikti dalam
membangun Pangkalan Data Iptek, terutama terkait penyimpanan dan
penyebarluasan

data-data

temuan

penelitian/invensi

agar

tidak

bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Regulasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien,
dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka pelaksanaan
evaluasi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menetapkan Permenpan RB no.5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat
SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk
mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. 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 Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman Evaluasi
SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan
evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sebagai unit yang mengelola pelayanan berbasis elektronik di lingkungan
Kemenristekdikti,
meningkatkan

Pusdatin

dan

Iptek

menjalankan

Dikti
nilai-nilai

menerima

amanat

kepatuhan

atas

untuk
tingkat

kematangan yang ditentukan dalam Permenpan RB 5/2018 tersebut.
Pedoman ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
hasil evaluasi SPBE. Oleh sebab itu, ruang lingkup penyelenggaraan SPBE
yang nantinya berada di lingkungan Kemenristekdikti akan diarahkan
kepada tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE yang sesuai
dengan tingkat kematangan tertentu.
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5. Regulasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Untuk mendukung tercapainya peningkatan akses, relevansi, mutu
pendidikan tinggi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
inovasi, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, maka
diperlukan teknologi informasi. Dalam mencapai keselarasan perencanaan,
pengembangan, dan implementasi teknologi informasi, maka mutlak
diperlukan tata kelola teknologi informasi secara terpadu. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi mengesahkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2017 tentang Tata
Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi. Peraturan ini banyak memberikan posisi dan
kewenangan kepada Pusdatin Iptek Dikti dalam melakukan tata kelola
teknologi informasi di lingkungan internal Kemenristekdikti. Dengan adanya
peraturan ini,

maka posisi Pusdatin

menjadi sangat

kuat

dalam

menjalankan kewenangannya sebagai Pengelola Teknologi Informasi di
lingkup internal Kemenristekdikti.

1.1.2.3 Ekonomi
Aspek ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan
dunia yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan rencana strategis
Pusdatin Iptek Dikti. Dampak dari aspek ekonomi dapat memberikan
peluang atau tantangan yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek Dikti
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (bahasa Inggris: ASEAN
Economic Community (AEC)) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN
dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN.
Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA
dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Pembentukan pasar
tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini
nantinya memungkinkan satu negara ASEAN menjual barang dan jasa
dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga
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kompetisi akan semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan yang
teramat ketat selama MEA ini, negara- negara ASEAN haruslah
mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan
kompetitif.
Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus
perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional,
seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dan hal ini juga akan
mendorong terjadinya lalu lintas keluar masuk pelajar dan peneliti lokal
maupun asing di lingkungan ASEAN, sehingga data terkait lulusan dan
kompetensinya (tracer study) diperlukan untuk pengambilan keputusan dan
mendukung peningkatan daya saing dalam menghadapi MEA. Oleh sebab
itu, Pusdatin Iptek Dikti dituntut agar dapat memfasilitasi pembaharuan data
dan informasi pelajar dan peneliti terkait pengakuan kualifikasi pendidikan
dan kompetensi lintas bangsa. Terkait data pendidikan tinggi dari para
pelajar dan peneliti, Pusdatin Iptek Dikti juga akan dituntut agar mampu
menyediakan data yang valid dan andal, serta informasi terkait indikatorindikator Iptek yang mendukung indikator ekonomi nasional.

2. 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
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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 pendidikan tinggi, akan terjadi
peningkatan tuntutan kepada Pusdatin atas data pendidikan tinggi yang
valid dan reliable terkait dengan indikator kesuksesan Indonesia pada goal
ke-4, yaitu Quality Education. Sedangkan 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.
3. Perkembangan ekonomi kreatif daerah
Selain data peneliti dan pelajar, aspek lain yang juga menjadi
sorotan adalah perkembangan ekonomi kreatif di daerah, termasuk industri
perangkat lunak. Menanggapi perkembangan ekonomi kreatif daerah,
Pusdatin Iptek Dikti saat ini sudah dapat mengembangkan sistem informasi
open standard sehingga dapat menjadi basis dan dikembangkan oleh
pengembang di daerah. Salah satu yang menjadi percontohan adalah
Sistem

Informasi

Akademik

(SIA)

pada

Feeder

PD

Dikti

yang

dikembangkan secara open standard oleh Pusdatin Iptek Dikti, sehingga
memberikan kesempatan bagi pengembang di daerah untuk dapat
mengembangkan / kustomisasi sistem informasi tersebut sesuai dengan
kebutuhan

universitas

menggunakannya.
Akademik

sebagai

atau

Tentunya,
baseline,

lembaga
dengan
maka

pendidikan

dibuatnya
diharapkan

tinggi

Sistem
juga

yang

Informasi

akan

dapat

meminimalisir kendala yang dihadapi jika SIA universitas tersebut hendak
dihubungkan dengan FORLAP DIKTI.
4. Teknologi tepat guna
Teknologi tepat guna (TTG) adalah temuan teknologi yang
dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan
aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan
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ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Konsep umum dari TTG adalah
penerapan penghematan sumber daya, kemudahan perawatan, dan
berdampak polutif seminimal mungkin. TTG sangat erat kaitannya dengan
pembangunan ekonomi di daerah berkembang. Pada pelaksanaannya,
TTG seringkali menggunakan konsep teknologi sederhana yang dapat
mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif di suatu daerah tertentu.
Terkait dengan TTG yang berkembang di berbagai daerah, pusat data dan
informasi mengenai TTG saat ini masih belum tersedia. Hal ini disebabkan
karena faktor regulasi yang belum mengatur aturan “jemput bola” bagi
TTG yang dikembangkan oleh masyarakat daerah. Potensi ini dapat
dimanfaatkan ke depan, dimana Pusdatin Iptek Dikti dapat menyediakan
data dan informasi terkait TTG agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku
ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah sehingga TTG tidak hanya
bermanfaat bagi satu daerah saja, namun juga bisa dimanfaatkan oleh
daerah lain.

1.1.2.4 Sosial
Aspek sosial berkaitan dengan fenomena sosial kemasyarakatan
yang terjadi di Indonesia dan dunia yang dapat berpengaruh terhadap
penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti. Dampak dari aspek
sosial dapat memberikan peluang atau tantangan yang harus dipenuhi
oleh Pusdatin Iptek Dikti dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1. 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 Dikti agar menggunakan berbagai media sosial untuk
penyebaran informasi terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan
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tinggi. Seiring dengan pemanfaatan media sosial, maka juga diperlukan
adanya jaminan terhadap validitas dan kualitas data yang diolah dan
disebarluaskan oleh Pusdatin Iptek Dikti.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap verifikasi data
pendidikan tinggi
Perkembangan teknologi juga mengubah perilaku masyarakat.
Fenomena media sosial hanya merupakan salah satu dari sekian banyak
fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudahan penyebarluasan
informasi juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap perlunya
verifikasi data dan dokumen pendidikan, sehingga akan mendorong
meningkatnya permintaan verifikasi data dan dokumen pendidikan yang
diterima Pusdatin Iptek Dikti. Permintaan verifikasi data dan dokumen
pendidikan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terkait keperluan
kelulusan, akreditasi universitas, seleksi CPNS, Pilkada, dan sebagainya.
Fenomena ini kemudian membuat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di
Pusdatin Iptek Dikti dituntut dapat memberikan data yang aktual, reliable,
dan valid serta dengan response time yang cepat. Saat ini, pemanfaatan
web portal (FORLAP) untuk keperluan pengelolaan dan penyebarluasan
informasi dari Pusdatin Iptek Dikti, dan ke depan diprediksikan bahwa
peningkatan ini akan semakin tinggi.

1.1.2.5 Teknologi
Aspek teknologi berkaitan dengan tren teknologi yang dapat
berpengaruh terhadap penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti.
Dampak dari aspek teknologi dapat memberikan peluang atau tantangan
yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek Dikti dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
1. Sebaran data di masing-masing K/L
Salah satu faktor yang saat ini masih menjadi kendala bagi
Pusdatin Iptek Dikti adalah data pendidikan yang dikelola oleh berbagai
K/L masih belum terhubung dengan baik. Misalnya untuk data seorang
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mahasiswa, ketika yang bersangkutan masuk ke pendidikan tinggi (D1
ke atas), maka datanya akan tercatat di Pusdatin Iptek Dikti. Namun untuk
melakukan verifikasi dan validasi data pendidikan terdahulu, Pusdatin
Iptek Dikti juga harus mengacu kepada data dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Selain contoh tersebut, terkait dengan data mahasiswa
yang kuliah di luar negeri, juga tercatat di Kementerian Luar Negeri, dan
data pendidikan ini masih belum terhubung dengan baik. Terkait dengan
penelitian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga litbang, data
peneliti juga masih tersimpan di masing-masing lembaga tersebut. Hal ini
menyebabkan akurasi, validasi, dan keandalan data yang tersimpan di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Bidang Data dan Informasi Iptek
menurun.
2. Tren Big Data untuk pengolahan data
Teknologi Big Data untuk pengolahan data memungkinkan untuk
mendapatkan sekumpulan data secara cepat serta melakukan analisis
secara real time dari berbagai sumber dengan volume besar, dan berbagai
jenis data, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Tujuan dari
pengolahan data ini adalah untuk mendapatkan pola dan korelasi yang
tidak diketahui sebelumnya terkait data yang dianalisis sehingga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan.

Dalam dunia bisnis, Big Data dimanfaatkan antara lain untuk
mengetahui tren pasar dan profil pelanggan secara lengkap, mengetahui
dan memprediksi perilaku konsumen, tren pembelian, serta sentimen
pelanggan dengan lebih tepat. Salah satu contoh nyata dalam studi kasus
perusahaan telekomunikasi adalah dengan pemanfaatan big data analysis,
maka dapat diketahui jenis layanan paket data apa yang lebih tepat
ditawarkan kepada pengguna yang memiliki kecenderungan untuk
bepergian

ke

luar

kota/negeri.

Faktor

kunci

keberhasilan

dalam

implementasi Big Data antara lain adalah kemampuan SDM TIK sesuai
kebutuhan, kemampuan SDM dalam melakukan analisis dan statistik
sesuai kebutuhan, pemahaman SDM terhadap rantai bisnis, manajemen
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tata kelola TIK yang mapan, jaringan dengan kinerja yang optimal (stabil
dan cepat), serta aplikasi cloud computing yang efektif dan efisien.
Dengan pemanfaatan teknologi Big Data, maka pengambilan data
pendidikan berpotensi dapat diperoleh dari mana pun. Teknologi ini dapat
diterapkan di berbagai kementerian/lembaga terkait pengumpulan data.
Data dan informasi iptek kemudian dapat diintegrasikan menjadi sebuah
layanan tunggal. Keberadaan teknologi Big Data memberikan peluang
untuk penggunaan data iptek dengan K/L terkait (i.e SDM perekayasa,
peneliti, jurnal, dll) secara berbagi pakai, sehingga pengolahan data
Pusdatin Iptek Dikti menjadi lebih luas. Teknologi ini juga bisa digunakan
oleh pihak-pihak lain di luar Pusdatin Iptek Dikti, sehingga posisi Pusdatin
Iptek Dikti sebagai satu-satunya penyedia layanan data Iptek dapat
tergeser, disamping juga disebabkan terutama belum adanya regulasi
yang mengatur pengumpulan data iptek secara terpusat. Untuk data
pendidikan tinggi, posisi Pusdatin Iptek Dikti sudah dilindungi oleh
Undang-undang

Sistem

Penjaminan

Mutu

yang

mengatur

bahwa

Pangkalan Data Pendidikan Dikti (PD DIKTI) merupakan pusat segala
data dan informasi terkait pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun belum
ada regulasi yang mengatur tentang data Iptek, pemanfaatan Big Data di
Pusdatin Iptek Dikti dapat membuat peran Pusdatin Iptek Dikti menjadi
lebih tinggi dengan mengambil inisiatif sebagai integrator data Iptek
dengan K/L terkait.
3. Teknologi mobility
Konsep teknologi mobility merupakan interaksi manusia-komputer
berbasis alat komputasi mobile, dimana sebuah alat komputer kecil dapat
dengan mudah dibawa dan digunakan untuk penggunaan yang bersifat
umum (general usage), yang memungkinkan untuk transmisi data, suara
dan video. Teknologi mobility umumnya melibatkan komunikasi mobile,
perangkat ponsel, dan aplikasi berbasis ponsel. Dengan adanya konsep
mobility, pengguna dan pengelola layanan TIK tidak perlu menggunakan
komputer meja (desktop) untuk dapat mengakses berbagai fitur layanan.
Mereka dapat dengan mudah mengakses layanan melalui perangkat
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ponsel, sehingga mendorong meningkatnya tuntutan kepada Pusdatin Iptek
Dikti untuk dapat menyediakan layanan data, informasi, dan TIK yang
dapat diakses dengan mudah kapan saja.
Semakin berkembangnya tren teknologi mobility, maka orientasi
pengembangan layanan selayaknya mempertimbangkan aspek mobility,
dimana layanan harus dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui
perangkat mobile. Saat ini, belum ada NSPK yang menjelaskan layanan
terkait aspek mobility dari layanan data, informasi, dan TIK yang diberikan
Pusdatin Iptek Dikti. Hal ini akan diperlukan di kemudian hari, terutama
terkait dengan unsur keamanan, ketersediaan, dukungan teknis, dan lain
sebagainya.
4. Cloud Computing
Cloud computing merupakan layanan untuk menyediakan kumpulan
sumberdaya komputasi yang telah dikonfigurasi dan dibagi sesuai
permintaan, dan dapat diakses dimana saja dengan jaringan berbasis
internet. Beberapa model layanan cloud antara lain:
a) Private Cloud
Private cloud merupakan infrastruktur pusat data cloud yang
dioperasikan dan dikelola secara mandiri oleh organisasi. Pada model
ini, sebuah entitas dalam organisasi akan bertanggungjawab terhadap
keberadaan cloud, dan penggunaanya ditujukan kepada seluruh jajaran di
dalam organisasi. Kelebihan model ini adalah kerahasiaan data dapat lebih
dipertanggungjawabkan karena seluruh infrastruktur dan manajemen tata
kelola berada dalam kendali organisasi. Kelemahannya adalah terkait biaya
yang relatif mahal karena harus memiliki sendiri seluruh infrastruktur dan
sumberdaya lain terkait layanan cloud. Selain itu, organisasi juga
bertanggungjawab

terhadap

aplikasi

yang

digunakan,

sehingga

pengembangan dan pengujian perangkat lunak sepenuhnya menjadi beban
organisasi. Aset infrastruktur juga memerlukan peremajaan secara berkala
seiring

dengan

pergeseran

teknologi

dan

peningkatan
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penggunaan sumberdaya yang diberikan oleh layanan cloud kepada
organisasi.
b) Public Cloud
Pada public cloud, organisasi pengguna layanan tidak perlu
bertanggungjawab terhadap pengelolaan infrastruktur data center seperti
pada private cloud, karena pihak penyedia layanan akan menyediakan
infrastruktur tersebut. Jenis public cloud ini memiliki kelebihan antara lain
pengguna layanan hanya perlu membayar sejumlah sumber daya yang
digunakan, tanpa harus mengeluarkan biaya instalasi infrastruktur TI,
lisensi perangkat lunak, dan SDM pengelola infrastruktur, sehingga
mengurangi biaya operasional. Jenis layanan ini juga menggunakan
aplikasi

berbagi

pakai

sehingga

tidak

perlu

mengeluarkan

biaya

pengembangan dan pengujian aplikasi, sehingga organisasi dapat lebih
fokus kepada upaya pengembangan bisnisnya. Selain itu, pengguna
layanan

dapat

secara

fleksibel

meningkatkan

sumberdaya

yang

dibutuhkan, sehingga respon terhadap kebutuhan bisnis lebih cepat.
Sedangkan kelemahan public cloud adalah terkait keamanan data /
informasi menjadi kurang terjamin karena lokasi penyimpanan data berada
di luar wewenang organisasi pengguna layanan. Selain itu, variabel biaya
penggunaan cloud sangat tergantung kepada penyedia layanan cloud,
sehingga lebih sulit dianggarkan.
c) Hybrid Cloud
Hybrid cloud merupakan kombinasi antara private dan public cloud,
dengan memanfaatkan kelebihan dari kedua konsep tersebut. Pada
layanan ini, data dan informasi yang bersifat penting, sensitif, rahasia, dan
terkait dengan disimpan dalam data center private cloud organisasi.
Layanan aplikasi berbagi pakai ditempatkan pada public cloud sehingga
mendapatkan versi terkini, dan kapasitas layanan infrastruktur dapat
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga lebih ekonomis.
Dalam dunia bisnis, public cloud dimanfaatkan untuk menyimpan
data yang terkait dengan sumber daya manusia, customer relationship
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management. Sedangkan private cloud dimanfaatkan untuk menyimpan
data yang terkait dengan business intelligence, finansial/akunting, supply
chain/enterprise resource planning, dan marketing. Dengan memanfaatkan
teknologi cloud computing, infrastruktur dan layanan TIK dapat berpotensi
untuk dikelola secara lebih efisien. Terkait dengan penggunaan cloud di
lingkungan internal, Pusdatin Iptek Dikti perlu melakukan audit terhadap
layanan dan infrastruktur yang sudah ada untuk mengetahui kebutuhan
layanan pada Kemenristekdikti dan infrastruktur untuk mendukung layanan
tersebut, serta potensi dan risiko pemanfaatan cloud computing untuk
lingkup Kemenristekdikti dapat diidentifikasi. Meskipun sudah ada inisiatif
terkait pemanfaatan cloud computing oleh Pusdatin Iptek Dikti, saat ini
belum ada dukungan anggaran, kebijakan, dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang jelas.
5. IT Service Management
IT Service Management (ITSM) atau manajemen layanan TIK
merupakan konsep dimana keseluruhan aktivitas dan layanan TIK pada
organisasi diturunkan secara terstruktur dalam berbagai proses dan
prosedur pendukungnya, untuk dapat memberikan, mengoperasikan, dan
mengontrol layanan TIK kepada penggunanya. Konsep dasar dari ITSM
merupakan rangkaian proses yang berorientasi kepada manajemen,
dengan fokus utama adalah layanan TIK untuk pengguna serta segala
kebutuhan pengguna terkait layanan TIK tersebut, sehingga bukan hanya
menyediakan sistem/aplikasi saja. ITSM juga menitikberatkan pada
peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan terus menerus, sehingga
bertujuan untuk memberikan prosedur yang jelas terhadap seluruh proses
bisnis berbasis layanan TIK yang ada dalam organisasi, memastikan
bahwa seluruh proses dan prosedur layanan menuju kepada service
excelence/pelayanan prima, serta memberikan acuan tata laksana kepada
pegawai.
Dalam bisnis, ITSM digunakan sebagai sebuah disiplin, dan memiliki
irisan atau digunakan bersama dengan berbagai konsep manajemen
TIK lain, misalnya manajemen kualitas, IT security, dan rekayasa perangkat
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lunak. ITSM umumnya dipengaruhi oleh berbagai standar dan konsep,
seperti misalnya ISO 9000, COBIT, atau IT Infrastructure Library (ITIL).
Faktor kunci keberhasilan dalam implementasi ITSM adalah menjadikannya
sebagai salah satu bagian dari kebijakan tata kelola TIK organisasi,
sehingga seluruh proses dalam organisasi memiliki prosedur yang jelas,
serta jaminan keberadaan dukungan kebijakan dari pimpinan tertinggi di
organisasi.
Terkait dengan manajemen layanan TIK, Pusdatin Iptek Dikti
sebagai penyedia layanan TIK di lingkungan Kemenristekdikti perlu
membangun tata kelola layanan TIK sesuai standar, agar dapat selalu
memberikan pelayanan prima bagi seluruh stakeholder internal maupun
eksternal, dan juga kepada masyarakat.
6. E-learning
E-learning merupakan konsep pemanfaatan multimedia secara
efektif dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari e-learning adalah
memberikan materi kepada siswa melalui informasi verbal / audio (narasi)
dan informasi visual yang relevan, mengurangi beban konsentrasi siswa
dengan menghilangkan elemen yang tidak relevan dengan pelajaran yang
sedang diajarkan (misalnya: penjelasan guru yang bertele-tele, contoh
yang salah, dsb), menggunakan standar pembelajaran yang sama, dan
standar ini dapat diatur sesuai materi e- learning yang diberikan, serta
menyesuaikan kecepatan belajar sesuai daya tangkap/nalar siswa, karena
beban konsentrasi dapat dipecah- pecah dengan membagi pelajaran ke
segmen materi kecil. Umumnya, pemanfaatan e-learning adalah untuk
belajar jarak jauh secara interaktif.
Faktor kunci keberhasilan dalam pemanfaatan e-learning adalah
adanya dukungan infrastruktur dari institusi belajar yang memanfaatkan elearning, materi e-learning selalu diperbarui sesuai perkembangan silabus,
faktor penerimaan teknologi terhadap sistem belajar jarak jauh, materi elearning dapat dimengerti oleh siswa, siswa dapat dimotivasi untuk
mengakses database e-learning, serta kualitas pengajar setara dengan
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materi e-learning yang dibagikan. Perguruan tinggi dapat menggunakan
konsep e-learning, baik untuk kuliah langsung maupun tidak langsung.
Terkait dengan penggunaan e-learning di lingkungan pendidikan
tinggi di Indonesia, Pusdatin Iptek Dikti perlu menyiapkan mekanisme
pelaporan terhadap perkuliahan yang dilakukan secara e-learning. Saat
ini, Kemenristekdikti menyelenggarakan e-learning melalui Pembelajaran
Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu Indonesia (PDITT), sehingga
Pusdatin Iptek Dikti dituntut harus mampu menyediakan infrastruktur yang
handal untuk mendukung layanan PDITT.
7. Single Sign-on
Single Sign On (SSO) merupakan sebuah konsep dimana satu
userid bisa digunakan di berbagai layanan aplikasi yang saling terhubung,
meskipun layanan aplikasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang
berbeda/independen.

Umumnya

ketika

sebuah

organisasi

sudah

mengimplementasikan konsep ini, jika pengguna sudah melakukan login
ke sebuah aplikasi, maka tidak perlu login ulang apabila berpindah /
membuka aplikasi lain yang sudah terhubung ke database Single Sign
On. SSO juga terkait dengan manajemen data pengguna, seperti misalnya
jika pengguna mengganti password, maka password baru dapat langsung
digunakan di berbagai aplikasi. Tujuan dari SSO adalah mengurangi risiko
password lupa oleh pengguna, mengurangi waktu yang terbuang untuk
memasukkan password ke aplikasi lain, serta mengurangi waktu dan biaya
komunikasi ke helpdesk akibat pengguna lupa password karena terlalu
banyak memiliki userid di berbagai layanan aplikasi.
Pemanfaatan secara umum dalam dunia internet adalah dengan
menggunakan satu akses dari Facebook/Google+, pengguna dapat
mengakses situs lain seperti linked.in, wordpress, flickr, detik.com,
jakartanotebook.com, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempermudah
pengguna karena tidak perlu mengingat banyak password, cukup
melakukan login ke satu akun saja. Faktor kunci keberhasilan dalam
pemanfaatan SSO adalah pengguna tidak membagi password kepada
pengguna

lain,

dan

pengguna

melakukan

logout

setelah
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menggunakan aplikasi (ada sistem yang mengontrol apabila pengguna
tidak melakukan aktivitas selama beberapa waktu, maka sesi login
berakhir). Konsep Single Sign-on (SSO) memungkinkan penggunaan satu
autentifikasi untuk berbagai layanan TIK di Kemenristekdikti. Namun
implementasi SSO saat ini masih menemui kendala, yaitu terkait
interoperabilitas layanan TIK di Kemenristekdikti masih menjadi isu
sehingga SSO belum dapat diimplementasikan dengan sempurna. Selain
itu, user management untuk mengelola jumlah pengguna yang sangat
banyak juga masih menjadi isu bagi Pusdatin Iptek Dikti.

1.1.2.6 Lingkungan hidup
Aspek lingkungan hidup berkaitan dengan fenomena alam dan
lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia yang dapat berpengaruh
terhadap penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti. Dampak
dari aspek lingkungan hidup dapat memberikan peluang atau tantangan
yang harus dipenuhi oleh Pusdatin Iptek Dikti dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.

1. Tren green technology yang berkembang pesat
Green technology atau lebih dikenal dengan teknologi ramah
lingkungan merupakan konsep pemanfaatan teknologi untuk pemantauan
dan melestarikan lingkungan alam dan sumber daya, serta mengekang
dampak negatif dari aktivitas manusia. Istilah ini juga digunakan untuk
menggambarkan perangkat elektronik yang dapat membantu pengelolaan
sumber daya sehingga aktivitas yang dilakukan oleh manusia memiliki
dampak negatif yang minim terhadap alam sekitarnya. Salah satu konsep
green technology yang paling populer di kalangan bisnis adalah paperless
atau penggunaan kertas seminimal mungkin dengan memindahkan data
dan informasi yang tertulis di kertas tersebut ke sebuah arsip digital (eOffice). Saat ini, e-Office dan konsep paperless untuk arsip dan surat digital
sudah mulai digalakkan di berbagai K/L dan Perguruan Tinggi. Di

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

33

lingkungan internal Kemenristekdikti, saat ini belum ada aturan mengenai
tata naskah dinas elektronik di lingkungan Kemenristekdikti. Hal ini menjadi
sebuah tantangan bagi Pusdatin Iptek Dikti. Sebagai penyedia layanan TIK
lingkungan Kemenristekdikti, Pusdatin Iptek Dikti dituntut untuk dapat
memfasilitasi

implementasi

green

technology

di

lingkungan

Kemenristekdikti, diantaranya dengan tata naskah elektronik dan e-Office.
Peran Pusdatin sebagai penyusun bahan kebijakan layanan TIK dapat
dimanfaatkan untuk mendorong penyusunan kebijakan mengenai tata
naskah elektronik di lingkungan Kemenristekdikti dalam rangka mendukung
green technology. Manfaat yang diharapkan dari penerapan konsep
paperless ini selain mendukung teknologi ramah lingkungan, juga dapat
digunakan sebagai pendataan arsip digital agar dapat mengurangi risiko
kehilangan data dan informasi yang terdapat di dokumen fisik.
2. Potensi bencana alam yang tinggi di Indonesia.
Secara geografis Indonesia terletak di daerah katulistiwa dengan
morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi.
Keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologi terutama
dengan adanya aktivitas pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar
perairan Indonesia, diantaranya adalah lempeng Eurasia, Australia dan
lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tektonik
tersebut menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung
api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan
bencana. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana
alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lainlain. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana
adalah pencegahan

dan

mitigasi,

yang

merupakan upaya untuk

mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan yang
dapat ditimbulkan oleh bencana. Oleh sebab itu, Pusdatin Iptek Dikti harus
dapat memastikan agar layanan data, informasi, dan TIK yang diberikan
dapat tetap berjalan ketika terjadi bencana.
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1.1.2.7 Persaingan peran
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusdatin Iptek Dikti juga
memiliki kesamaan dan irisan peran dengan organisasi lain dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Persaingan peran ini
dapat mendorong terjadinya perubahan proses bisnis, sehingga akan
tercipta kolaborasi atau kompetisi antar lembaga. Konsep kompetisi dalam
organisasi pemerintah tersebut di atas diilustrasikan dalam gambar berikut
ini.

Gambar 11. Konsep kompetisi dalam organisasi pemerintah

Peran dan persaingan peran di Pusdatin Iptek Dikti dalam
memberikan layanan data, informasi, dan pengetahuan terkait iptek dikti
dan TIK dapat diklasifikasikan berdasarkan ketiga bidang yang berada di
bawahnya.
1. Bidang Infrastruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi
Sesuai dengan Permenristek Dikti No 15 Tahun 2015 tentang Sistem
Organisasi Tata Kelola Kemenristekdikti, bidang infrastruktur, aplikasi, dan
sistem informasi Pusdatin Iptek Dikti memiliki tugas melaksanakan
penyiapan

bahan

penyusunan

dan

pelaksanaan
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pengembangan,
infrastruktur,

pemanfaatan,

aplikasi,

evaluasi,

sistem informasi,

dan

pelaporan

di

keamanan informasi,

bidang
serta

layananan pengadaan secara elektronik. Tugas ini sudah memiliki
kekuatan hukum dengan adanya peraturan menteri tersebut, sehingga
peran Pusdatin Iptek Dikti sebagai pengembang, pemanfaat, evaluator, dan
pelaksana di bidang infrastruktur, aplikasi, sistem informasi, keamanan
informasi, dan layanan pengadaan secara elektronik tidak memiliki
ancaman terkait persaingan peran.
2. Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bidang

Pangkalan

Data

Pendidikan

Tinggi

memiliki

tugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pengembangan,

pemanfaatan,

evaluasi,

dan

pelaporan

di

bidang

pengelolaan data dan informasi pendidikan tinggi. Tugas ini selain
dijabarkan di dalam Permenristek Dikti No 15 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti, juga memiliki acuan lain yaitu
Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pelaporan kinerja
lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program
pembelajaran, program penelitian, pengabdian masyarakat, paling sedikit
melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Acuan lain yang memberikan
posisi kuat kepada Pusdatin Iptek Dikti adalah UU No 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi. Pasal 56 UU tersebut menjelaskan bahwa
Pangkalan

Data

Pendidikan

Tinggi

merupakan

kumpulan

data

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi
sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi, untuk melakukan
akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; pemerintah, untuk
melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan
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Tinggi; dan masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan
Perguruan Tinggi.
3. Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Permenristek Dikti No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenristekdikti menyebutkan bahwa Bidang Data dan Informasi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan

bahan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan tugas tersebut,
meskipun UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 23
menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan bagi HKI yang
dimiliki oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan peraturan
perundangundangan, namun Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi belum dapat berperan sebagai pusat hasil riset atau
publikasi ilmiah nasional, karena tugas tersebut masih berada pada Pusat
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI yang memiliki tugas dan
wewenang untuk melakukan pemantauan atas seluruh publikasi terbitan
berkala yang diterbitkan di Indonesia. Oleh karena itu, masih ada kendala
terkait pengumpulan data riset karena belum ada kebijakan yang mengatur
bahwa sektor lembaga, perguruan tinggi, dan swasta berkewajiban
melaporkan hasil risetnya ke Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.

1.1.2.8 Aspirasi stakeholder
Dalam penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti, aspirasi
stakeholder diperlukan dalam mengidentifikasi peran dan fungsi layanan
data, informasi, dan TIK Pusdatin Iptek Dikti saat ini, harapan ke depan,
serta kendala yang dihadapi oleh para stakeholder. Selain itu, harapan
terkait reformasi birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti juga diidentifikasi
agar renstra yang dibuat dapat mendukung pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Kemenristekdikti.
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1. Aspirasi Sekjen Kemenristekdikti
Sesuai dengan Sistem Organisasi Tata Kelola Kemenristekdikti,
Pusdatin Iptek Dikti bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi, dengan pembinaan melalui Sekretaris Jenderal.
Oleh karena itu, aspirasi dari Sekjen merupakan masukan yang sangat
penting dalam penyusunan rencana strategis Pusdatin Iptek Dikti. Layanan
data, informasi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
diberikan Pusdatin (Iptek Dikti) saat ini diberikan langsung kepada
masyarakat, sehingga kompleksitas dan service yang diberikan jauh lebih
besar. Posisi Pusdatin saat ini menggabungkan dan meningkatkan
pelayanan

kepada

masyarakat,

atau

kepada

unit-unit

lain

di

Kemenristekdikti terkait pelayanan data dan informasi, serta infrastruktur
untuk pelayanan data dan informasi tersebut. Selama ini peran dari
Pusdatin relatif sangat besar, dimana Kemenristekdikti bertugas mengatur
ribuan universitas dan puluhan ribu dosen serta program studi, sehingga
tidak mungkin dilakukan tanpa database yang baik, sistem informasi yang
baik. Pengelolaan unit-unit program studi di universitas/fakultas sulit
dilakukan jika dilakukan tanpa database dan sistem informasi yang baik.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dari Pusdatin
Iptek Dikti, yaitu terkait reliabilitas layanan, jaringan, dan kualitas data yang
masih harus ditingkatkan, terutama terkait validitas dan keandalan data.
Permasalahan lain terkait data adalah kelengkapan data, dimana data yang
dikelola saat ini masih fragmented atau tersebar, sehingga kurang
terintegrasi. Misalnya data dosen, selain berada di Pusdatin Iptek Dikti,
juga ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti. Data lain yang
juga memiliki kasus serupa adalah data riset yang berada di Direktorat
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Data-data tersebut
tersebar dan kurang berintegrasi dengan pusat data yang dikelola oleh
Pusdatin Iptek Dikti. Data iptek di luar Kemenristekdikti juga berada di LIPI,
dan data tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun
daya saing bangsa dan kredibilitas negara dalam pengembangan iptek.
Harapan ke depan, selayaknya Kemenristekdikti memiliki data dan sistem
indeks yang baik, dan ini sangat penting agar bisa dikenal masyarakat
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internasional agar menjadi referensi dan mempermudah masyarakat
internasional

melihat

peran

Indonesia

dalam

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kemenristekdikti, layanan data, informasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang diberikan Pusdatin Iptek Dikti adalah memperbaiki
layanan pemerintah/kementerian kepada masyarakat. Fokus perbaikan
yang diharapkan adalah terkait kualitas pelayanan publik, yaitu kecepatan,
kenyamanan, dan variabel kualitas lain dari pelayanan tersebut. Secara
makro, data dan sistem informasi membuat peran Pusdatin Iptek Dikti
dalam reformasi birokrasi menjadi vital. Reformasi birokrasi tidak terlaksana
tanpa layanan data dan informasi yang baik. Layanan data dan informasi ini
juga erat kaitannya dengan Tri Dharma (riset, pendidikan, dan pengabdian
masyarakat), dimana universitas memiliki peran yang penting dalam
pembangunan

masyarakat,

dan

sering

disebut

sebagai

agen

pembangunan. Masyarakat daerah dianggap sudah maju ketika terdapat
universitas di sana, sehingga universitas punya peran penting dalam
pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan layanan yang
diberikan oleh Kemenristekdikti melalui Pusdatin diharapkan agar dapat
dilakukan di seluruh satuan kerja pendidikan tinggi, sehingga ada layanan
dari Kementerian ke universitas, Kementerian ke masyarakat akademik,
hingga akhirnya universitas ke masyarakat umum, lembaga penelitian,
mahasiswa, dosen, wali murid, dan alumni. Memasuki era revolusi industri
ke 4, peran data dan informasi sangat vital bagi masyarakat. Banyak
masalah terselesaikan dengan data dan informasi yang berkualitas,
diantaranya: pengawasan. Contoh kasusnya adalah penjualan ijazah,
pelayanan pendidikan yang tidak sesuai standar, atau kasus belum layak
lulus namun dikatakan lulus. Semua ini baru bisa diawasi dengan efektif
dengan adanya Pusdatin, karena semua data ini ada di Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi.
Secara umum, kendala lain yang masih dihadapi Pusdatin adalah
infrastruktur, SDM kurang, sistem di Kementerian yang tidak sesuai dengan
kultur profesional di bidang TI, disamping juga masyarakat masih kurang
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perhatian terkait kondisi keterbukaan informasi (open data) dan penyebar
luasan data sesuai dengan klasifikasinya. Terkait permasalahan tersebut,
Pusdatin Iptek Dikti diharapkan agar dapat melaksanakan fungsinya yang
sangat strategis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
terkait Ristek Dikti. Arahan yang diberikan kepada Pusdatin Iptek Dikti
untuk jangka pendek adalah terkait percepatan pelayanan (seperti misalnya
penggunaan data & sistem online penyetaraan ijazah, Computer Based
Testing untuk penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan beasiswa secara
online), dan penggunaan TIK ke dalam seluruh pelayanan. Untuk jangka
panjang, arahan yang diberikan adalah terkait pelayanan manajemen
perkantoran, dan surat menyurat elektronik. Sedangkan untuk jangka
menengah, diharapkan agar proses fasilitasi e-learning ditingkatkan sampai
beberapa mata kuliah/program studi hingga 25% dari jumlah total.
2. Aspirasi Stakeholder Internal Kemenristekdikti
Secara umum aspirasi stakeholder internal terhadap Pusdatin IptekDikti
adalah:
 Kontribusi TIK dalam mencapai Rencana Strategis (Renstra) dan
kinerja Kemenristekdikti dan kondisi ideal ke depan
a. Kontribusi TIK bagi masing-masing Dirjen sangat besar, dan
pemanfaatan TIK sangat diperlukan selama pengelola dan
operatornya memiliki kompetensi yang baik. Sistem aplikasi yang
ada di masing-masing Dirjen selama ini dibuat dengan tim, dan hal
ini sangat tergantung oleh kondisi SDM dan anggaran. TIK ke
depan

diharapkan

sangat

berkontribusi

terhadap

Renstra

Kementerian. Pengambilan kebijakan memerlukan kontribusi TIK
karena pihak terkait harus menggunakan data yang akurat untuk
pengambilan keputusan. Ke depan selayaknya dipertimbangkan
keberadaan Business Intelligence untuk pengambilan keputusan.
b. Renstra Kemenristekdikti disarankan untuk direvisi karena ada
beberapa kegiatan yang masih perlu penyesuaian dengan tugas
dan fungsi masing-masing lembaga internal. Kebutuhan bidang
studi masih belum dapat ditemukan di 7 fokus bidang Iptek yang
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ada. Diharapkan agar Renstra dapat mengidentifikasi informasi
bidang- bidang yang jadi prioritas, sehingga bisa menjadi informasi
berharga.
c. Kondisi ideal diharapkan adanya satuan pengawasan internal yang
saling berkomunikasi dan berintegrasi dari 148 satker yang ada.
Banyak hal yang perlu dirahasiakan dalam pengawasan, sehingga
perlu

regulasi

terkait

klasifikasi keterbukaan

informasi

dan

pengoperasian sistem pengawasan yang dibuat.

 Peran Pusdatin Iptek Dikti bagi pencapaian Renstra dan kinerja
Kemenristekdikti dan kondisi ideal ke depan
a. Ke depan, idealnya terkait penggunaan data maka Direktorat
Jenderal akan menyesuaikan ke Pusdatin Iptek Dikti terkait
kebijakan pengelolaan TIK dan integrasi data.
b. Peran Pusdatin Iptek Dikti diharapkan agar bisa menekan /
memperpendek proses bisnis melalui layanan TIK, sistem yang
handal, aman, dan saling terhubung (interkoneksi), sehingga dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan. Terkait interkoneksi data
juga

diharapkan dapat

terkoneksi dengan Kemenkeu agar

mempermudah evaluasi satker internal.
 Kondisi

pengelolaan

data,

informasi,

dan

TIK

dilakukan

di

Kemenristekdikti dan kondisi ideal ke depan
a. Saat ini hampir semua eselon memiliki sub bagian sistem
informasi. Dengan berbagai macam kesulitannya, subbagian
tersebut menangani kebutuhan sistem informasinya sendiri. Hal ini
menyebabkan data yang terdapat di unit-unit tersebut menjadi
terpecah dan tidak update. Idealnya jika akan melakukan
pengembangan menggunakan pihak ketiga, maka sebaiknya
dengan sepengetahuan Pusdatin, sehingga dapat disiapkan
infrastruktur dan dilakukan koordinasi agar tidak ada duplikasi
sistem. Mekanisme koordinasi dan anggaran juga diharapkan bisa
dibuat sehingga tidak ada tumpang tindih. Pemeliharaan sistem
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bisa dilakukan oleh masing Dirjen, mengingat personil Pusdatin
masih minim.
b. Untuk sistem SDM sudah ada legacy system yang lengkap. Ke
depan, diharapkan memiliki sistem e-SKP.
c. Ke depan, diharapkan adanya sistem e-Arsip untuk arsip seluruh
dosen dan pegawai kependidikan secara lengkap agar dapat
mencari informasi di sistem tersebut.
 Kendala yang dihadapi terkait layanan data, informasi, dan TIK yang
diberikan Pusdatin Iptek Dikti dan rekomendasi terkait kendala
tersebut.
a. Dalam pengembangan sistem aplikasi, Pusdatin diharapkan agar
membuat sistem yang mudah dipahami dan dimengerti, serta basis
data yang seragam. Kesamaan protokol manajemen basis data
harus diselaraskan dan diseragamkan. Pusdatin diharapkan bisa
mengembangkan kebutuhan dari seluruh satker internal sehingga
kebutuhan dan ketergantungan vendor dapat dikurangi.
b. Kendala terkait penghargaan dan kenaikan pangkat selama ini
dilakukan secara manual dan memakan waktu. Ke depan
diharapkan dapat diselesaikan dengan sistem.
c. Kendala terkait kelulusan dan beasiswa masih belum terintegrasi
dengan kementerian/lembaga terkait. Diharapkan agar data-data
tersebut dapat diakses secara mudah dan akurat dan sistem /
renstra sangat diperlukan untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Lebih jauh, diperlukan adanya kebijakan agar menjadi peraturan /
koridor yang baik terkait diseminasi data.
d. Terkait data rektor dan pegawai, masih terdapat kendala data yang
tidak update dan valid. Selain itu, masih ada kekurangan pada data
mahasiswa, data riset, dan kebutuhan riset.
e. Kendala terkait riset dan pengembangan adalah basis data,
pengolahan data dan informasi. Data mengenai kompetensi,
sarana, pra sarana, dan data LPNK masih belum lengkap. Pusdatin
diharapkan agar memiliki data host sehingga tidak berbeda dengan
data yang ditemui di luar. Data host ini diharapkan dapat dibuatkan
sebuah portal agar dapat diakses bersama-sama.
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f. Kendala terkait layanan TIK adalah availability. Diharapkan agar
Pangkalan Data dan infrastruktur tidak mengalami gangguan yang
menyebabkan layanan terhenti.
3. Aspirasi Stakeholder Eksternal Kemenristekdikti
Secara umum aspirasi stakeholder internal terhadap Pusdatin Iptek
Dikti meliputi:


Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta.
Peran layanan data, informasi, dan TIK yang diberikan Pusdatin Iptek
Dikti sangat diperlukan, terutama terkait kegiatan pengawasan,
pengendalian, dan pembinaan universitas terkait sistem penjaminan
mutu pendidikan tinggi. Terkait dengan tugas pembinaan, aktivitas ini
sangat bergantung kepada basis data yang ada di Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi, sehingga data yang valid mutlak diperlukan untuk
proses verifikasi. Akurasi data merupakan hal yang sangat krusial, dan
hal ini masih memiliki kendala karena Pusdatin Iptek Dikti bukan yang
memasukkan data tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme
verifikasi

data

yang

lebih

aktif

karena

seluruh

pihak

terkait

(Kementerian dan pihak lain) menggunakan data dari Kemenristekdikti
sebagai acuan dalam berbagai proses bisnis, dan masyarakat juga
menggunakannya sebagai bagian dari keterbukaan informasi.


Penjaminan mutu pendidikan tinggi
Peran layanan data, informasi, dan TIK yang diberikan Pusdatin Iptek
Dikti sangat krusial dalam sistem penjaminan mutu yang dijalankan
oleh BAN-PT. Sesuai amanat UU, sistem penjaminan mutu harus
berbasis pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Sejak 2014, BAN-PT
sudah mulai menerapkan pengurusan dan aktivitas akreditasi melalui
Pangkalan Data Pendidikan Dikti (PD DIKTI), sehingga selayaknya PD
DIKTI memiliki data yang terbarukan dan akurat. Selain faktor basis
data dan infrastruktur, kebutuhan layanan PD DIKTI juga perlu
memperhatikan faktor manusia dari segi pemakaian, keamanan data,
dan sebagainya, karena kesalahan umumnya disebabkan oleh faktor
pengguna. Masih ada kendala pada data evaluasi terhadap perguruan
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

43

tinggi, karena tidak dipasok dari data yang valid. Oleh karena itu,
pemasok data PD DIKTI juga harus akurat, sehingga risiko kesalahan
dapat

dihilangkan

ketika

BAN-PT

menentukan

suatu

keputusan/kebijakan berdasarkan data di PD DIKTI. Kondisi data yang
tidak akurat ini juga akan berimbas pada koordinasi antar lembaga, dan
dapat berakibat pada nasib lulusan yang datanya tidak valid. Oleh
karenanya, perlu adanya interkoneksi data. Selain itu, data dari PD
DIKTI juga menjadi bahan rujukan di luar negeri. Terkait dengan data
lulusan luar negeri, menanggapi kebijakan MEA, maka data-data
perguruan tinggi di ASEAN menjadi penting karena akan ada mobilitas
peneliti dan mahasiswa dari lingkup ASEAN hingga ke Eropa. Aspirasi
lain yang diberikan adalah terkait keamanan dan hak ubah data,
sehingga diperlukan koridor kebijakan dan peraturan yang jelas terkait
pengelolaan data apabila basis data dari berbagai kementerian dan
lembaga akan diintegrasikan oleh Pusdatin Iptek Dikti. Terkait
pembangunan sistem informasi, aspirasi yang diberikan oleh berbagai
narasumber adalah terkait uji coba online ketika ada sistem baru yang
dikembangkan, agar risiko kesalahan manusia dapat diminimalisir.


Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Peran Pusdatin Iptek Dikti penting dalam penyusunan indikator Iptek,
karena kegiatan ini memerlukan data dari pihak perguruan tinggi,
lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah (baik
pusat, kementerian, dan daerah), dan sektor industri. Selama ini,
proses penyusunan indikator Iptek perguruan tinggi dan pengumpulan
data tersebut dilakukan melalui SIMLITABMAS, namun masih menemui
kendala karena belum seluruh perguruan tinggi melaporkan hasil
risetnya. Dengan Pusdatin Iptek Dikti yang mengelola layanan data dan
informasi tersebut, diharapkan bahwa akses litbang akan lebih mudah
diperoleh. Terkait dengan regulasi pengumpulan data, belum ada
sanksi yang mengatur apabila ada aktivitas riset yang tidak dilaporkan
ke Kementerian, sedangkan untuk Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
sudah ada regulasi yang mengaturnya. Kondisi yang diharapkan ke
depan terkait dengan data iptek adalah penerapan metodologi
Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

44

peningkatan validitas dan kapasitas data yang disesuaikan dengan
standar internasional. Selain itu, peluang kerjasama dengan BPS dan
industri juga dapat dieksplorasi untuk kelengkapan data dan kedalaman
substansi indikator iptek yang dihasilkan. Terkait dengan aktivitas
pengumpulan data iptek, ke depan diharapkan adanya kebijakan yang
menaungi aktivitas tersebut, terutama terkait dengan ruang lingkup
Pusdatin Iptek Dikti agar tidak terjadi duplikasi dengan aktivitas yang
dilakukan oleh pusat data litbang lain. Proses pengumpulan data iptek
ini juga memerlukan dukungan regulasi dari hulu terkait dengan
jaminan manajemen dan jaminan keamanan hasil riset. Apabila ke
depan sudah terbentuk layanan Pusat Data Iptek di Pusdatin Iptek
Dikti, maka selayaknya memiliki fitur layanan real time, online, lengkap,
akurat, on-time, dan dapat diakses kapan pun.


Inisiasi berbagi pakai sumber daya dan informasi berbasis TIK
Pusdatin dapat berpotensi untuk berperan dalam inisiasi berbagi pakai
sumberdaya dan informasi berbasis TIK dalam kancah kolaborasi riset
nasional. Ke depan, diharapkan Kemenristekdikti melalui Pusdatin Iptek
Dikti dapat mengambil peran aktif dalam pengelolaan data dan
informasi iptek.
Aspirasi harapan terhadap Pusdatin Iptek Dikti dalam meningkatkan

layanan data, informasi dan TIK kepada instansi terkait adalah:
1. Peningkatan kualitas, validitas, dan kehandalan data di Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi. Jika memang perlu, Pusdatin Iptek Dikti dapat
mengambil inisatif sebagai integrator data terkait iptek dan dikti.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan TIK, agar seluruh
layanan data, informasi, dan TIK dapat diakses tanpa mengalami down
time.
3. Peningkatan layanan akses data mentah, terkait penyusunan indikator
iptek karena datanya masih tersebar di instansi litbang. Jika
memang diperlukan, maka idealnya dibuat repository karya ilmiah
iptek tingkat nasional.
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4. Adanya regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan data, informasi dan
layanan Iptek, seperti misalnya pengelolaan jurnal, situs Science
Indonesia, dan pelayanan hingga ke pelosok daerah dengan sinergi
antara Kemenristekdikti dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
5. Peningkatan aliran data yang masuk ke FORLAP PD DIKTI.

1.2 Potensi dan Permasalahan
Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi
organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta
peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya
organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis
untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Internal
Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal Pusdatin Iptek
Dikti dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki

Pusdatin

Iptek

Dikti.

Analisis

dilakukan

dengan

metode

perbandingan antara fakta-fakta internal dengan teori, best practice, target
internal, institusi sejenis, atau pendapat pakar yang relevan. Fakta-fakta
tersebut meliputi aspek ketersediaan sistem dan prosedur kerja, pusat
data (data center), interoperabilitas aplikasi, anggaran, pengembangan
SDM, ketersediaan aplikasi umum pemerintahan, dan ketersediaan
aplikasi pendukung.
Tabel 1. Potensi Internal Pusdatin Iptek Dikti

No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

1

Kerangka

Kemenristekdikti secara prinsip dan resmi

Indeks

Kerja

menerbitkan Peraturan Menteri No.62 tahun

KAMI

2017 tentang Tata Kelola TI di Lingkungan
Kemenristekdikti
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No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

2

Kerangka

Pusdatin Iptek Kemenristekdikti memiliki fungsi

Indeks

Kerja

atau bagian yang secara spesifik mempunyai

KAMI

tugas

dan

keamanan

tanggungjawab
informasi

mengelola

dan

menjaga

kepatuhannya masih sebagian diterapkan.
3

Kerangka
Kerja

Pendefinisian kepemilikan dan pihak pengelola

Indeks

(custodian)

KAMI

aset

informasi

ada

sebagian,

termasuk aset utama/penting dan proses kerja
utama yang menggunakan aset tersebut.
4

Kerangka
Kerja

Sudah

menjalankan

sebagian

inisiatif

Indeks

analisa/kajian risiko keamanan informasi secara

KAMI

terstruktur terhadap aset informasi yang ada
(untuk

nantinya

mengidentifikasi

digunakan

langkah

dalam

mitigasi

atau

penanggulangan yang menjadi bagian dari
program pengelolaan keamanan informasi).
5

Kerangka
Kerja

Menerapkan

keamanan

Indeks

informasi yang mencakup pelaporan insiden,

KAMI

menjaga

sebagian

kerahasiaan,

aspek

HAKI,

tata

tertib

penggunaan dan pengamanan aset maupun
layanan TIK tercantum dalam kontrak dengan
pihak ketiga.
6

Kerangka
Kerja

Membahas

sebagian

informasi dalam

aspek

manajemen

keamanan
proyek

Indeks

yang

KAMI

Kerangka

Menerapkan sebagian proses pengembangan

Indeks

Kerja

sistem yang aman (Secure SDLC) dengan

KAMI

terkait dengan ruang lingkup.
7

menggunakan prinsip atau metode sesuai
standar platform teknologi yang digunakan.
8

Kerangka

Organisasi telah memiliki dan melaksanakan

Indeks

Kerja

sebagian program audit internal yang dilakukan

KAMI

oleh

pihak

independen

dengan

cakupan

keseluruhan aset informasi, kebijakan dan
prosedur keamanan yang ada (atau sesuai
dengan standar yang berlaku).
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No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

9

Kerangka

Audit internal tersebut sebagian mengevaluasi

Indeks

Kerja

tingkat kepatuhan, konsistensi dan efektifitas

KAMI

penerapan keamanan informasi.
10

Kerangka
Kerja

Tersedia

sebagian

daftar

inventaris

aset

Indeks

informasi dan aset yang berhubungan dengan

KAMI

proses teknologi informasi secara lengkap,
akurat dan terperlihara, (termasuk kepemilikan
aset).
11

Kerangka
Kerja

Tersedia

pengelolaan

Indeks

perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan

KAMI

proses

sebagian

proses

teknologi

informasi

(termasuk

perubahan konfigurasi) yang diterapkan secara
konsisten.
12

Kerangka
Kerja

13

Kerangka
Kerja

Tersedia

sebagian

proses

pengelolaan

Indeks

konfigurasi yang diterapkan secara konsisten

KAMI

Persyaratan

pengelolaan/

Indeks

pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk

KAMI

dan

prosedur

menggunakan aset informasi.
14

Penerapan

Penanggungjawab

pengelolaan

keamanan

Indeks

informasi melaporkan kondisi, kinerja/efektifitas

KAMI

dan kepatuhan program keamanan informasi
kepada

pimpinan

Kemenristekdikti

Pusdatin

secara

rutin

dan

Iptek
resmi,

diterapkan sebagian.
15

Penerapan

Kondisi dan permasalahan keamanan informasi

Indeks

di

KAMI

Pusdatin

Iptek

Kemenristekdikti

telah

sebagian diterapkan menjadi konsideran atau
bagian dari proses pengambilan keputusan
strategis di Pusdatin Iptek Kemenristekdikti.
16

Penerapan

Hasil audit internal tersebut telah sebagian

Indeks

dikaji/dievaluasi untuk mengidentifikasi langkah

KAMI

pembenahan dan pencegahan, ataupun inisiatif
peningkatan kinerja keamanan informasi.
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No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

17

Penerapan

Hasil audit internal dilaporkan kepada pimpinan

Indeks

organisasi

KAMI

untuk

menetapkan

langkah

perbaikan atau program peningkatan kinerja
keamanan informasi.
18

Penerapan

Diterapkan pengamanan fasilitas fisik (lokasi

Indeks

kerja)

KAMI

yang

sesuai

dengan

kepentingan/

klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan
dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang
tidak berwenang.
19

20

Penerapan

Penerapan

Tersedia proses untuk mengelola alokasi kunci

Indeks

masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik.

KAMI

Infrastruktur komputasi telah terlindungi dari

Indeks

dampak lingkungan atau api dan berada dalam

KAMI

kondisi dengan suhu dan kelembaban yang
sesuai dengan prasyarat pabrikannya.
21

Penerapan

Infrastruktur komputasi yang terpasang telah

Indeks

terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau

KAMI

dampak dari petir.
22

Penerapan

Menerapkan secara menyeluruh konstruksi

Indeks

ruang

KAMI

penyimpanan

perangkat

pengolah

informasi penting menggunakan rancangan dan
material yang dapat menanggulangi risiko
kebakaran dan dilengkapi dengan fasilitas
pendukung

(deteksi

kebakaran/

asap,

pemadam api, pengatur suhu dan kelembaban)
yang sesuai.
23

Penerapan

Sebagian layanan TIK (sistem komputer) yang

Indeks

menggunakan internet sudah dilindungi dengan

KAMI

lebih dari 1 lapis pengamanan.
24

Penerapan

Sebagian

Jaringan

komunikasi

telah

Indeks

disegmentasi sesuai dengan kepentingannya

KAMI

(pembagian Instansi, kebutuhan aplikasi, jalur
akses khusus, dll).
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No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

25

Penerapan

Sebagian jaringan, sistem dan aplikasi yang

Indeks

digunakan telah secara rutin dipindai untuk

KAMI

mengidentifikasi kemungkinan adanya celah
kelemahan

atau

perubahan

/

keutuhan

konfigurasi.
26

Penerapan

Baru sebagian infrastruktur jaringan, sistem dan

Indeks

aplikasi

KAMI

dirancang

ketersediaan

untuk

(rancangan

memastikan

redundan) sesuai

kebutuhan / persyaratan yang ada.
27

28

29

Penerapan

Penerapan

Penerapan

Sebagian perubahan dalam sistem informasi

Indeks

secara otomatis terekam di dalam log.

KAMI

Sebagian upaya akses oleh yang tidak berhak

Indeks

secara otomatis terekam di dalam log.

KAMI

Telah sebagian menerapkan enkripsi untuk

Indeks

melindungi

sesuai

KAMI

Telah sebagian mempunyai standar dalam

Indeks

menggunakan enkripsi.

KAMI

aset

informasi

penting

kebijakan pengelolaan yang ada.
30

31

Penerapan

Penerapan

Telah

sebagian

menerapkan

pengamanan

Indeks

untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk

KAMI

sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk
siklus penggunaannya.
32

Penerapan

Akses yang digunakan untuk mengelola sistem

Indeks

(administrasi

KAMI

sistem)

telah

sebagian

menggunakan bentuk pengamanan khusus
yang berlapis.
33

Penerapan

Sistem dan aplikasi yang digunakan telah

Indeks

sebagain

KAMI

menerapkan

pembatasan

waktu

akses termasuk otomatisasi proses timeouts,
lockout setelah kegagalan login,dan penarikan
akses.
34

Penerapan

Telah

sebagian

menerapkan

pengamanan

Indeks

untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan

KAMI

akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel)
yang tidak resmi.
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No

Aspek

Fakta Internal

35

Penerapan

Telah

sebagian

Benchmark

menerapkan

bentuk

Indeks

pengamanan khusus untuk melindungi akses

KAMI

dari luar Instansi.
36

Penerapan

Sistem operasi untuk setiap perangkat desktop

Indeks

dan

dimutakhirkan

KAMI

Setiap desktop dan server telah sebagian

Indeks

dilindungi dari penyerangan virus (malware).

KAMI

Rekaman dan hasil analisa (jejak audit-audit

Indeks

trail) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/

KAMI

server

telah

sebagian

dengan versi terkini.
37

38

Penerapan

Penerapan

antimalware telah dimutakhirkan secara rutin
dan sistematis.
39

Penerapan

Sebagian laporan penyerangan virus/malware

Indeks

yang gagal/sukses ditindaklanjuti dan

KAMI

diselesaikan.
40

Penerapan

Sebagian jaringan, sistem dan aplikasi sudah

Indeks

menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu

KAMI

yang akurat, sesuai dengan standar yang ada.
41

Penerapan

Instansi telah sebagian melibatkan pihak

Indeks

independen untuk mengkaji kehandalan

KAMI

keamanan informasi secara rutin.

Permasalahan internal diidentifikasi berdasarkan fakta internal yang
terjadi di Pusdatin Iptek Dikti dan dibandingan dengan benchmark
terhadap organisasi sejenis atau standar terkait lainnya.
Tabel 2. Permasalahan Internal Pusdatin Iptek Dikti

No

Aspek

Fakta Internal

Benchmark

1

Kerangka

Pelaksanaan program keamanan informasi

Indeks

(misal

KAMI

Kerja

yang

tercantum

dalam

ITSP),

termasuk penetapan kebijakan terkait masih
dalam perencanaan.
2

Kerangka
Kerja

Pejabat/petugas

pelaksana

pengamanan

Indeks

informasi mempunyai wewenang yang sesuai

KAMI

untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan
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program keamanan informasi masih dalam
perencanaan.
3

Kerangka
Kerja

Penanggungjawab
pengamanan

pelaksanaan

informasi

diberikan

alokasi

Indeks
KAMI

sumber daya yang sesuai untuk mengelola
dan menjamin kepatuhan program keamanan
informasi masih dalam perencanaan.
4

Kerangka
Kerja

Peran

pelaksana

informasi

Indeks

yang mencakup semua keperluan belum

KAMI

dipetakan

pengamanan

dengan

lengkap,

termasuk

kebutuhan audit internal dan persyaratan
segregasi

kewenangan

(masih

dalam

Kemenristekdikti

belum

Indeks

persyaratan/standar

KAMI

perencanaan).
5

Kerangka
Kerja

Pusdatin

Iptek

mendefinisikan
kompetensi

dan

pengelolaan

keahlian

keamanan

pelaksana

informasi

(masih

dalam perencanaan).
6

Kerangka
Kerja

Pelaksana pengamanan

informasi belum

memiliki kompetensi dan

keahlian

yang

Indeks
KAMI

memadai sesuai persyaratan/standar yang
berlaku (masih dalam perencanaan).
7

Kerangka

Belum menerapkan program sosialisasi dan

Indeks

Kerja

peningkatan pemahaman untuk keamanan

KAMI

informasi,

termasuk

kepentingan

kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait
(masih dalam perencanaan).
8

Kerangka

Belum menerapkan program peningkatan

Indeks

Kerja

kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan

KAMI

petugas pelaksana pengelolaan keamanan
informasi (masih dalam perencanaan).
9

Kerangka
Kerja

Belum

mengintegrasikan

persyaratan
proses

kerja

keamanan
yang

keperluan/

informasi

ada

(masih

dalam

Indeks
KAMI

dalam

perencanaan).
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10

Kerangka

Belum mengidentifikasikan data pribadi yang

Indeks

digunakan

KAMI

Kerja

dalam

proses

kerja

dan

menerapkan pengamanan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
11

Kerangka
Kerja

Tanggungjawab
informasi
dengan

pengelolaan

keamanan

Indeks

mencakup

koordinasi

KAMI

belum
pihak

pengelola/pengguna

aset

informasi internal dan eksternal maupun
pihak

lain

yang

berkepentingan,

untuk

mengidentifikasikan persyaratan/ kebutuhan
pengamanan (misal: pertukaran informasi
atau kerjasama yang melibatkan informasi
penting) dan menyelesaikan permasalahan
yang ada (masih dalam perencanaan).
12

Kerangka

Pengelola keamanan informasi belum secara

Indeks

Kerja

proaktif berkoordinasi dengan satker terkait

KAMI

(SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dll)
dan pihak eksternal yang berkepentingan
(misal: regulator, apparat keamanan) untuk
menerapkan

dan

menjamin

kepatuhan

pengamanan informasi terkait proses kerja
yang melibatkan

berbagai pihak

(masih

dalam perencanaan).
13

Kerangka
Kerja

Tanggungjawab

untuk

memutuskan,

Indeks

merancang, melaksanakan dan mengelola

KAMI

langkah kelangsungan layanan TIK (business
continuity dan disaster recovery plans) belum
didefinisikan dan dialokasikan (masih dalam
perencanaan).
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14

Kerangka
Kerja

Fakta Internal
Pusdatin

Iptek

Benchmark

Kemenristekdikti

belum

Indeks

menerapkan target dan sasaran pengelolaan

KAMI

keamanan informasi untuk berbagai area
yang relevan, mengevaluasi pencapaiannya
secara rutin, menerapkan langkah perbaikan
untuk mencapai sasaran yang ada, termasuk
pelaporan

statusnya

kepada

pimpinan

Pusdatin Iptek Kemenristekdikti.
15

Kerangka
Kerja

Pusdatin

Iptek

Kemenristekdikti

belum

Indeks

mengidentifikasi legislasi, perangkat standar

KAMI

lainnya terkait keamanan informasi yang
harus dipatuhi dan menganalisa

tingkat

kepatuhannya.
16

Kerangka
Kerja

Pusdatin

belum

Indeks

menetapkan penanggung jawab manajemen

KAMI

risiko

Iptek

dan

Kemenristekdikti

eskalasi

pengelolaan

risiko

pelaporan

keamanan

status
informasi

sampai ke tingkat pimpinan (masih dalam
perencanaan).
17

Kerangka
Kerja

Pusdatin

Iptek

mempunyai
risiko

Kemenristekdikti

kerangka

keamanan

kerja

belum

Indeks

pengelolaan

KAMI

informasi

yang

terdokumentasi dan secara resmi digunakan
(masih dalam perencanaan).
18

Kerangka

Kerangka kerja pengelolaan risiko belum

Indeks

Kerja

mencakup definisi dan hubungan tingkat

KAMI

klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman,
kemungkinan terjadinya ancaman tersebut
dan dampak kerugian terhadap Pusdatin
Iptek

Kemenristekdikti

(masih

dalam

perencanaan).
19

Kerangka
Kerja

Pusdatin

belum

Indeks

menetapkan ambang batas tingkat risiko

KAMI

yang

Iptek

dapat

Kemenristekdikti

diterima

(masih

dalam

perencanaan).
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20

Kerangka
Kerja

Fakta Internal
Ancaman

dan

Benchmark
terkait

Indeks

dengan aset informasi, terutama untuk setiap

KAMI

aset utama

kelemahan

belum

yang

teridentifikasi (masih

dalam perencanaan).
21

Kerangka
Kerja

Kerugian

yang

terkait

dengan

Indeks

hilangnya/terganggunya fungsi aset utama

KAMI

belum ditetapkan sesuai dengan definisi yang
ada (masih dalam perencanaan).
22

Kerangka
Kerja

Pusdatin

Iptek

menyusun

Kemenristekdikti

langkah

mitigasi

belum

Indeks

dan

KAMI

penanggulangan risiko yang ada (masih
dalam perencanaan).
23

Kerangka
Kerja

Langkah mitigasi risiko belum disusun sesuai

Indeks

tingkat

KAMI

prioritas

dengan

target

penyelesaiannya dan penanggungjawabnya,
dengan memastikan efektifitas penggunaan
sumber daya yang dapat menurunkan tingkat
risiko ke ambang batas yang bisa diterima
dengan

meminimalisir

operasional

layanan

dampak
TIK

terhadap

(masih

dalam

perencanaan).
24

Kerangka
Kerja

Status penyelesaian langkah mitigasi risiko

Indeks

belum

KAMI

dipantau

secara

berkala,

untuk

memastikan penyelesaian atau kemajuan
kerjanya.
25

Kerangka

Penyelesaian langkah mitigasi yang sudah

Indeks

Kerja

diterapkan belum dievaluasi, melalui proses

KAMI

yang

obyektif/terukur

untuk

memastikan

konsistensi dan efektifitasnya.
26

Kerangka

Profil risiko berikut bentuk mitigasinya belum

Indeks

Kerja

secara berkala dikaji ulang untuk memastikan

KAMI

akurasi dan validitasnya, termasuk merevisi
profil tersebut apabila ada perubahan kondisi
yang signifikan atau keperluan penerapan
bentuk pengamanan baru.
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27

Kerangka

Kerangka kerja pengelolaan risiko belum

Indeks

Kerja

secara berkala dikaji untuk memastikan/

KAMI

meningkatkan efektifitasnya.
28

Kerangka

Pengelolaan risiko belum menjadi bagian dari

Indeks

Kerja

kriteria proses penilaian obyektif kinerja

KAMI

efektifitas pengamanan.
29

Kerangka

Uji-coba perencanaan pemulihan bencana

Indeks

Kerja

terhadap layanan TIK (disaster recovery

KAMI

plan) belum dilakukan berdasarkan jadwal
rutin.
30

Kerangka

Belum ada proses yang mengevaluasi dan

Indeks

Kerja

mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat

KAMI

kepentingan aset bagi Instansi dan keperluan
pengamanannya.
31

Penerapan

Belum disusun dan dituliskan dengan jelas

Indeks

terkait Kebijakan dan prosedur maupun

KAMI

dokumen lainnya yang diperlukan terkait
keamanan informasi, yang mencantumkan
peran dan tanggungjawab pihak-pihak yang
diberikan wewenang untuk menerapkannya.
32

Penerapan

Belum

menetapkan

kebijakan

keamanan

Indeks

informasi secara formal, sehingga belum

KAMI

dipublikasikan kepada semua staf/karyawan
termasuk pihak terkait dan dengan mudah
diakses oleh pihak yang membutuhkannya
(dalam perencanaan).
33

Penerapan

Belum ada proses untuk mengidentifikasi

Indeks

kondisi

KAMI

yang

membahayakan

infomasi

dan

insiden

keamanan

ditindaklanjuti

keamanan

menetapkannya

sesuai

informasi
prosedur

sebagai
untuk
yang

diberlakukan (dalam perencanaan).
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34

Penerapan

Belum menerapkan kebijakan dan prosedur

Indeks

operasional untuk mengelola implementasi

KAMI

security patch, alokasi tanggungjawab untuk
memonitor adanya rilis security patch baru,
memastikan

pemasangannya

dan

melaporkannya (dalam perencanaan).
35

Penerapan

Belum ada proses untuk menanggulangi

Indeks

penerapan pengamanan baru (compensating

KAMI

control) dan jadwal penyelesaiannya (dalam
perencanaan).
36

Penerapan

Belum

mempunyai

strategi

penerapan

Indeks

keamanan informasi sesuai hasil analisa

KAMI

risiko yang penerapannya dilakukan sebagai
bagian dari rencana kerja organisasi (dalam
perencanaan).
37

Penerapan

Belum

mempunyai

teknologi

strategi

keamanan

penggunaan

informasi

yang

Indeks
KAMI

penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan perubahan profil risik
(dalam perencanaan).
38

Penerapan

Belum terdapat mekanisme untuk mengelola

Indeks

dokumen kebijakan dan prosedur keamanan

KAMI

informasi,

termasuk

penggunaan

daftar

induk, distribusi, penarikan dari peredaran
dan penyimpanannya.
39

Penerapan

Belum

tersedia

(mencakup

Indeks

pelaksana, mekanisme, jadwal, materi, dan

KAMI

sasarannya)
kebijakan

proses

untuk
keamanan

mengkomunikasikan
informasi

(dan

perubahannya) kepada semua pihak terkait,
termasuk pihak ketiga.
40

Penerapan

Tidak ada mekanisme dalam menyusun

Indeks

kebijakan dan prosedur keamanan informasi

KAMI

sesuai dengan kebutuhan mitigasi dari hasil
kajian risiko keamanan informasi.
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41

Penerapan

42

Penerapan

Fakta Internal
Belum

didefinisikan

Benchmark

konsekwensi

dari

Indeks

pelanggaran kebijakan keamanan informasi.

KAMI

Belum

untuk

Indeks

terhadap

KAMI

tersedia

mengelola

prosedur

suatu

resmi

pengecualian

penerapan keamanan informasi, termasuk
proses untuk menindaklanjuti konsekwensi
dari kondisi ini.
43

Penerapan

Belum

menerapkan

mengevaluasi

proses

risiko

terkait

untuk

Indeks

rencana

KAMI

pembelian (atau implementasi) sistem baru
dan

menanggulangi

permasalahan

yang

muncul.
44

Penerapan

Belum

bencana

Indeks

terhadap layanan TIK (disaster recovery

KAMI

plan)

direncanakan pemulihan

sudah

mendefinisikan

komposisi,

peran, wewenang dan tanggungjawab tim
yang ditunjuk termasuk evaluasinya.
45

Penerapan

Belum

kebijakan

Indeks

berdasarkan analisa untuk menilai aspek

KAMI

finansial

dilakukan

(dampak

anggaran)

ataupun

review

biaya

dan

keperluan

perubahan

terhadap

infrastruktur dan pengelolaan perubahannya,
sebagai prasyarat untuk menerapkannya.
46

Penerapan

Belum

menguji

dan

mengevaluasi

Indeks

tingkat/status kepatuhan program keamanan

KAMI

informasi yang ada (mencakup pengecualian
atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) untuk
memastikan

bahwa

keseluruhan

inisiatif

tersebut, termasuk langkah pembenahan
yang diperlukan, telah diterapkan secara
efektif.
47

Penerapan

Belum mendefinisikan rencana dan program

Indeks

peningkatan

KAMI

keamanan

informasi

untuk

jangka menengah/panjang (1-3-5 tahun).

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

58

No

Aspek

48

Penerapan

Fakta Internal
Belum

terdapat

definisi

Benchmark

klasifikasi

aset

Indeks

informasi yang sesuai dengan peraturan

KAMI

perundangan yang berlaku (masih dalam
perencanaan).
49

Penerapan

Belum terdapat proses yang mengevaluasi

Indeks

dan mengklasifikasi aset informasi sesuai

KAMI

tingkat kepentingan aset bagi Instansi dan
keperluan pengamanannya (masih dalam
perencanaan).
50

Penerapan

Belum terdapat definisi tingkatan akses yang

Indeks

berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi

KAMI

dan matrix yang merekam alokasi akses
tersebut. (masih dalam perencanaan).
51

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen terkait

Indeks

tanggungjawab

KAMI

pengamanan

informasi

secara individual untuk semua personil di
Instansi.
52

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen terkait

Indeks

Tata tertib penggunaan komputer, email,

KAMI

internet dan intranet.
53

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen terkait

Indeks

Tata tertib pengamanan dan penggunaan

KAMI

aset Instansi terkait HAKI.
54

Penerapan

Masih

memfinalisasi

draft

dokumen

Indeks

Peraturan terkait instalasi piranti lunak di aset

KAMI

TI milik instansi.
55

Penerapan

Masih

memfinalisasi

draft

dokumen

Indeks

Peraturan penggunaan data pribadi yang

KAMI

mensyaratkan pemberian ijin tertulis oleh
pemilik data pribadi.
56

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen terkait

Indeks

Pengelolaan identitas elektronik dan proses

KAMI

otentikasi (username & password) termasuk
kebijakan terhadap pelanggarannya.
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57

Penerapan

Masih memfinalisasi draft Ketetapan terkait

Indeks

waktu penyimpanan untuk klasifikasi data

KAMI

yang ada dan syarat penghancuran data.
58

Penerapan

Masih memfinalisasi draft Ketetapan terkait

Indeks

pertukaran data dengan pihak eksternal dan

KAMI

pengamanannya.
59

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen terkait

Indeks

Proses

KAMI

penyidikan/investigasi

untuk

menyelesaikan insiden kegagalan keamanan
informasi.
60

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen Prosedur

Indeks

back-up dan ujicoba pengembalian data

KAMI

(restore) secara berkala.
61

Penerapan

Masih

memfinalisasi

draft

Ketentuan

Indeks

pengamanan fisik yang disesuaikan dengan

KAMI

definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di
dalamnya.
62

63

Penerapan

Penerapan

Masih memfinalisasi draft ketentuan terkait

Indeks

proses pengecekan latar belakang SDM.

KAMI

Masih memfinalisasi draft ketentuan terkait

Indeks

Proses

KAMI

pelaporan

insiden

keamanan

informasi kepada pihak eksternal atau pun
pihak yang berwajib.
64

Penerapan

Masih memfinalisasi draft dokumen prosedur

Indeks

penghancuran data/aset yang sudah tidak

KAMI

diperlukan.
65

Penerapan

Masih memfinalisasi draft Prosedur kajian

Indeks

penggunaan akses (user access review) dan

KAMI

hak aksesnya (user access rights) berikut
langkah pembenahan apabila terjadi ketidak
sesuaian

(non-conformity)

terhadap

kebijakan yang berlaku.
66

Penerapan

Masih memfinalisasi draft Prosedur untuk

Indeks

user

KAMI

yang

mutasi/keluar

atau

tenaga

kontrak/outsource yang habis masa kerjanya.
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67

Penerapan

Belum terdapat proses untuk memindahkan

Indeks

aset TIK (piranti lunak, perangkat keras,

KAMI

data/informasi dll) dari lokasi yang sudah
ditetapkan (dalam daftar inventaris).
68

Penerapan

Belum terdapat proses untuk memeriksa

Indeks

(inspeksi) dan merawat: perangkat komputer,

KAMI

fasilitas

pendukungnya

dan

kelayakan

keamanan lokasi kerja untuk menempatkan
aset

informasi

penting

(masih

dalam

perencanaan).
69

Penerapan

Belum terdapat daftar rekaman pelaksanaan

Indeks

keamanan

KAMI

informasi

pengamanan

yang

dan

bentuk

sesuai

dengan

klasifikasinya
70

Penerapan

Belum

terdapat

peraturan

untuk

Indeks

mengamankan lokasi kerja penting (ruang

KAMI

server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau
bahan yang dapat membahayakan aset
informasi

(termasuk

fasilitas

pengolah

informasi) yang ada di dalamnya (masih
dalam perencanaan).
71

Penerapan

Belum ada proses untuk merilis suatu aset

Indeks

baru ke dalam lingkungan operasional dan

KAMI

memutakhirkan inventaris aset informasi.
72

Penerapan

Belum terdapat daftar data/informasi yang

Indeks

harus

KAMI

di-backup

dan

laporan

analisa

kepatuhan terhadap prosedur backup-nya.
73

Penerapan

Belum

formalnya

prosedur

penggunaan

Indeks

perangkat pengolah informasi milik pihak

KAMI

ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan
mitra

kerja/vendor)

dengan

memastikan

aspek HAKI dan pengamanan akses yang
digunakan.
74

Penerapan

Belum

terdapat

peraturan

pengamanan

Indeks

perangkat komputasi milik Instansi apabila

KAMI
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digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor).
75

Penerapan

Belum terdapat mekanisme pengamanan

Indeks

dalam pengiriman aset informasi (perangkat

KAMI

dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga.
76

Penerapan

Belum

terdokumentasinya

mengamankan

proses

lokasi

keberadaan/kehadiran

kerja

pihak

ketiga

untuk

Indeks

dari

KAMI

yang

bekerja untuk kepentingan Instansi.

Selain mengidentifikasi potensi internal yang berkaitan dengan
kekuatan dan kelemahan, asesmen indeks keamanan informasi juga
menghasilkan rekomendasi atas temuan yang ada. Berikut adalah
rekomendasi dari aspek-aspek yang telah diukur sesuai dengan standar
indeks KAMI.
1.

Menyelenggarakan Sosialisasi Awareness secara periodik kepada
Stakeholder Internal maupun eksternal Pangkalan data Perguruan
Tinggi.

2.

Membentuk Tim Ad Hoc Sistem Manajemen Keamanan Informasi
dengan ditetapkan dalam SK Menteri Ristekdikti.

3.

Menyelenggarakan

Pelatihan

untuk

petugas

/pelaksanan

Keamanan Informasi antara lain:
a. ISO 27001 Implementer
b. ISO 27001 Lead Auditor
c. OWASP Application Security
d. Network Security, Ethical Hacking and Penetration Testing
4.

Menyusun standar konfigurasi keamanan untuk platform teknologi
yang sudah ada dan terdaftar di basis data EA (Aplikasi, Perangkat
Jaringan, Sistem Operasi). Referensi untuk menyusun standar
dapat dilihat antara lain di:
a. https://www.cisecurity.org
b. https://web.nvd.nist.gov/view/ncp/repository
c. http://www.sans.org/score/
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5.

Menerapkan proses pemantauan kepatuhan terhadap standar
konfigurasi secara berkala - sekaligus memutakhirkan data
konfigurasi di EA (misal, via CMDB Audit).

6.

Menerapkan proses berkala untuk memeriksa dan mengkaji log
sistem (aplikasi dan jaringan) - untuk memastikan isi/konten log
memang valid dan tidak ada kejadian (event) yang perlu
ditindaklanjuti.

7.

Meningkatkan konsistensi penerapakan pengamanan akses di
semua aplikasi - kompleksitas password, siklus penggantian
password, pemantauan pengguna yang tidak aktif.

8.

Meningkatkan frekuensi proses uji kerentanan jaringan dan plaform
sistem operasi - misal per-kuartal, baik untuk segmen DC maupun
DRC.

9.

Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keamanan
lingkungan pengembangan.

10. Dengan adanya basis data EA yang sudah berhasil disusun,
semua dokumen dan rekaman yang sudah ada maupun yang nanti
akan dihasilkan sebagai luaran proyek/kegiatan, sebaiknya dikelola
sebagai artefak - sehingga penelusuran dan pemetaan keterkaitan
informasi mudah untuk dilakukan, selain memastikan “knowledge”
dan visibilitas tentang infra TI Kemenristekdikti.
11. Membuat Non Disclousure Agreement untuk seluruh Pegawai Non
PNS.
12. Melaksanaan program keamanan informasi (misal yang tercantum
dalam ITSP), termasuk penetapan kebijakan terkait.
13. Pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai
wewenang

yang sesuai

untuk

menerapkan dan

menjamin

kepatuhan program keamanan informasi.
14. Penanggungjawab pelaksanaan pengamanan informasi diberikan
alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin
kepatuhan program keamanan informasi.
15. Peran pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua
keperluan perlu dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan
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audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan.

16. Pusdatin

Iptek

persyaratan/standar

Kemenristekdikti
kompetensi

dan

perlu

mendefinisikan

keahlian

pelaksana

pengelolaan keamanan informasi.
17. Pelaksana pengamanan informasi perlu memiliki kompetensi dan
keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku.
18. Menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman
untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhannya
bagi semua pihak yang terkait.
19. Menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk
pejabat dan petugas pelaksana pengelolaan keamanan informasi.
20. Mengintegrasikan

keperluan/persyaratan

keamanan

informasi

dalam proses kerja yang ada.
21. Melakukan Identifikasi data pribadi yang digunakan dalam proses
kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
22. Tanggungjawab pengelolaan keamanan informasi perlu mencakup
koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi
internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan,
untuk mengidentifikasikan persyaratan/kebutuhan pengamanan
(misal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan
informasi penting) dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
23. Pengelola keamanan informasi perlu secara proaktif berkoordinasi
dengan satker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dll)
dan pihak eksternal yang berkepentingan (misal: regulator, aparat
keamanan)

untuk

menerapkan

dan

menjamin

kepatuhan

pengamanan informasi terkait proses kerja yang melibatkan
berbagai pihak.
24. Tanggungjawab untuk memutuskan, merancang, melaksanakan
dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (business
continuity dan disaster recovery plans) perlu didefinisikan dan
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dialokasikan.

25. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu menerapkan target dan
sasaran pengelolaan keamanan informasi untuk berbagai area
yang

relevan,

mengevaluasi

pencapaiannya

secara

rutin,

menerapkan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran yang
ada, termasuk pelaporan statusnya kepada pimpinan Pusdatin
Iptek Kemenristekdikti.
26. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu mengidentifikasi legislasi,
perangkat standar lainnya terkait keamanan informasi yang harus
dipatuhi dan menganalisa tingkat kepatuhannya.
27. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu mempunyai program kerja
pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan
secara resmi digunakan.
28. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu mempunyai program kerja
pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan
secara resmi digunakan.
29. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu menetapkan penanggung
jawab

manajemen

pengelolaan

risiko

risiko

dan

keamanan

eskalasi
informasi

pelaporan
sampai

ke

status
tingkat

pimpinan.
30. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu mempunyai kerangka kerja
pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan
secara resmi digunakan.
31. Kerangka kerja pengelolaan risiko perlu mencakup definisi dan
hubungan tingkat klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman,
kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan dampak kerugian
terhadap Pusdatin Iptek Kemenristekdikti.
32. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu menetapkan ambang batas
tingkat risiko yang dapat diterima.
33. Ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi,
terutama untuk setiap aset utama harus teridentifikasi.
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34. Kerugian yang terkait dengan hilangnya/terganggunya fungsi aset
utama perlu ditetapkan sesuai dengan definisi yang ada.
35. Pusdatin Iptek Kemenristekdikti perlu menyusun langkah mitigasi
dan penanggulangan risiko yang ada.
36. Langkah mitigasi risiko perlu disusun sesuai tingkat prioritas
dengan

target

penyelesaiannya

dan

penanggungjawabnya,

dengan memastikan efektifitas penggunaan sumber daya yang
dapat menurunkan tingkat risiko ke ambang batas yang bisa
diterima dengan meminimalisir dampak terhadap operasional
layanan TIK.
37. Status penyelesaian langkah mitigasi risiko perlu dipantau secara
berkala, untuk memastikan penyelesaian atau kemajuan kerjanya.
38. Penyelesaian

langkah

harusdievaluasi,

mitigasi

melalui proses

yang

sudah

diterapkan

yang obyektif/terukur untuk

memastikan konsistensi dan efektifitasnya.
39. Profil risiko berikut bentuk mitigasinya perlu secara berkala dikaji
ulang untuk memastikan akurasi dan validitasnya, termasuk
merevisi profil terebut apabila ada perubahan kondisi yang
signifikan atau keperluan penerapan bentuk pengamanan baru.
40. Kerangka kerja pengelolaan risiko harus secara berkala dikaji
untuk memastikan/meningkatkan efektifitasnya.
41. Pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari kriteria proses
penilaian obyektif kinerja efektifitas pengamanan.
42. Uji-coba perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK
(disaster recovery plan) perlu dilakukan berdasarkan jadwal rutin.
43. Perlu ada proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset
informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi Instansi dan
keperluan pengamanannya.
44. Perlu disusun dan dituliskan dengan jelas terkait Kebijakan dan
prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait
keamanan

informasi,

yang

mencantumkan

peran

dan

tanggungjawab pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk
menerapkannya.
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45. Perlu menetapkan kebijakan keamanan informasi secara formal,
sehingga belum dipublikasikan kepada semua staf/karyawan
termasuk pihak terkait dan dengan mudah diakses oleh pihak yang
membutuhkannya.
46. Perlu proses untuk mengidentifikasi kondisi yang membahayakan
keamanan

infomasi

dan

menetapkannya

sebagai

insiden

keamanan informasi untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur yang
diberlakukan.
47. Perlu menerapkan kebijakan dan prosedur operasional untuk
mengelola implementasi security patch, alokasi tanggungjawab
untuk memonitor adanya rilis security patch baru, memastikan
pemasangannya dan melaporkannya.
48. Perlu ada proses untuk menanggulangi penerapan pengamanan
baru (compensating control) dan jadwal penyelesaiannya.
49. Perlu mempunyai strategi penerapan keamanan informasi sesuai
hasil analisis risiko yang penerapannya dilakukan sebagai bagian
dari rencana kerja organisasi.
50. Perlu mempunyai strategi penggunaan teknologi keamanan
informasi yang penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko.
51. Perlu terdapat mekanisme untuk mengelola dokumen kebijakan
dan prosedur keamanan informasi, termasuk penggunaan daftar
induk, distribusi, penarikan dari peredaran dan penyimpanannya.
52. Perlu tersedia proses (mencakup pelaksana, mekanisme, jadwal,
materi, dan sasarannya) untuk mengkomunikasikan kebijakan
keamanan informasi (dan perubahannya) kepada semua pihak
terkait, termasuk pihak ketiga.
53. Menyusun mekanisme dalam menyusun kebijakan dan prosedur
keamanan informasi sesuai dengan kebutuhan mitigasi dari hasil
kajian risiko keamanan informasi.
54. Perlu didefinisikan konsekwensi dari pelanggaran kebijakan
keamanan informasi.
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55. Perlu tersedia prosedur resmi untuk mengelola suatu pengecualian
terhadap penerapan keamanan informasi, termasuk proses untuk
menindak-lanjuti konsekwensi dari kondisi ini.

56. Menerapkan proses untuk mengevaluasi risiko terkait rencana
pembelian (atau implementasi) sistem baru dan menanggulangi
permasalahan yang muncul.
57. Merencanakan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster
recovery plan) sudah mendefinisikan komposisi, peran, wewenang
dan tanggungjawab tim yang ditunjuk termasuk evaluasinya.
58. Melakukan review kebijakan berdasarkan analisa untuk menilai
aspek finansial (dampak biaya dan keperluan anggaran) ataupun
perubahan terhadap infrastruktur dan pengelolaan perubahannya,
sebagai prasyarat untuk menerapkannya.
59. Menguji dan mengevaluasi tingkat/status kepatuhan program
keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau
kondisi

ketidakpatuhan

lainnya)

untuk

memastikan

bahwa

keseluruhan inisiatif tersebut, termasuk langkah pembenahan yang
diperlukan, telah diterapkan secara efektif.
60. Mendefinisikan rencana dan program peningkatan keamanan
informasi untuk jangka menengah/panjang (1-3-5 tahun).
61. Mendefinisikan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
62. Perlu adanya proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset
informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi Instansi dan
keperluan pengamanannya (masih dalam perencanaan).
63. Mendefiniskan tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi
aset informasi dan matrix yang merekam alokasi akses tersebut
(masih dalam perencanaan).
64. Memfinalisasi dokumen yang masih draft.
65. Perlu ada proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak,
perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah
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ditetapkan (dalam daftar inventaris).

66. Perlu ada proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat:
perangkat komputer, fasilitas pendukungnya dan kelayakan
keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting
(masih dalam perencanaan).
67. Menyusun peraturan untuk mengamankan lokasi kerja penting
(ruang server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau bahan yang
dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolah
informasi) yang ada di dalamnya (masih dalam perencanaan).
68. Perlu ada proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam
lingkungan

operasional

dan

memutakhirkan

inventaris

aset

informasi.
69. Menyusun daftar data/informasi yang harus di-backup dan laporan
analisa kepatuhan terhadap prosedur backup-nya.
70. Menyusun daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan
bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya.
71. Memformalkan

prosedur

penggunaan

perangkat

pengolah

informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan
mitra

kerja/vendor)

dengan

memastikan

aspek

HAKI

dan

pengamanan akses yang digunakan.
72. Menyusun peraturan pengamanan perangkat komputasi milik
Instansi apabila digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor).
73. Menyusun mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset
informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga.
74. Mendokumentasikan proses untuk mengamankan lokasi kerja dari
keberadaan/kehadiran

pihak

ketiga

yang

bekerja

untuk

kepentingan Instansi.
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1.2.2 Potensi dan Permasalahan Eksternal
Potensi eskternal diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tren
politik/hukum, ekonomi, sosial, teknologi, serta lingkungan hidup
(PESTEL).
Tabel 3 Potensi eksternal Pusdatin Iptek Dikti

No

Fakta Eksternal

Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti

1

Nawa Cita mencanangkan

Pusdatin akan didorong sebagai integrator

pelayanan birokrasi satu

data iptek & dikti

pintu
2

Permenristekdikti 50/2017 ttg



PD

Dikti

dituntut

untuk

dapat

Renstra Kemenristekdikti

menyediakan data yang valid, akurat,

2015-2019 memiliki sasaran

dan mutakhir dalam rangka peningkatan

strategis:

relevansi,

meningkatnya relevansi,

pendidikan tinggi.

kuantitas, dan kualitas



kuantitas,

Pusdatin

dan

dituntut

kualitas

untuk

dapat

pendidikan tinggi;

mendorong peningkatan kemampuan

meningkatnya kemampuan

iptek dan inovasi melalui penyediaan

iptek dan inovasi;

data

terlaksananya reformasi

pengambilan keputusan dan diseminasi

birokrasi.

informasi.


dan

Kepala

informasi

Pusdatin

iptek

sebagai

untuk

Chief

Information Officer akan dituntut untuk
membantu

mewujudkan

reformasi

birokrasi berbasis teknologi informasi.
3

UU 12/2012 – Pendidikan

Stakeholder pendidikan tinggi akan mengacu

Tinggi: Pemerintah

kepada PD Dikti:

menyelenggarakan sistem
penjaminan mutu Pendidikan

a. Lembaga akreditasi, terkait akreditasi
program studi dan perguruan tinggi

Tinggi untuk mendapatkan

b. Pemerintah, untuk melakukan

Pendidikan bermutu melalui

pengaturan, perencanaan,

penetapan, pelaksanaan,

pengawasan, pemantauan, dan

evaluasi, pengendalian, dan

evaluasi serta pembinaan dan

peningkatan standar

koordinasi Program Studi dan

Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi
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No

Fakta Eksternal

Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti

Sistem penjaminan mutu

c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja

Pendidikan Tinggi

Program Studi dan Perguruan Tinggi.

didasarkan pada Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi.

4

Permenristekdikti 44/2015 –

Pusdatin melalui PD Dikti berkewenangan

Standar Nasional Pendidikan

menyimpan data laporan kinerja lembaga

Tinggi

atau fungsi penelitian, pengabdian
masyarakat, dan kinerja program studi
nasional, sehingga seluruh pihak yang
membutuhkan data terkait PT/Dikti akan
mengakses Forlap PD Dikti

5

UU 14/2014 – Paten

Sebagai acuan terkait informasi invensi yang

Sebagai dasar hukum atas

disimpan atau disebarluaskan kepada publik

hak hasil invensi di bidang
teknologi
6

UU 28/2014 – Hak Cipta

Sebagai acuan terkait pembuatan dan

Sebagai dasar hukum atas

penyebarluasan konten hak cipta melalui

hak cipta dalam bidang

media teknologi informasi dan komunikasi

pendidikan, penelitian,

yang bersifat tidak komersial atau sesuai ijin

penulisan karya ilmiah,

dari penciptanya.

penyusunan laporan,
penulisan kritik
7

Permenristekdikti No 100



Pihak PTN / PTS didorong untuk

Tahun 2016 tentang

melakukan pelaporan secara berkala

Pendirian, Perubahan,

kepada PD Dikti, sehingga data di PD

Pembubaran PTN dan

Dikti dapat lebih terjaga

Pendirian, Perubahan,

kemutakhirannya.

Pencabutan Izin PTS



Pihak PTN/PTS didorong untuk
bertanggung jawab terhadap validitas
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No

Fakta Eksternal

Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti
data yang dilaporkan ke PD Dikti,
sehingga kualitas data di PD Dikti dapat
dijaga validitasnya.

8

Permenristekdikti No. 62

Pusdatin sebagai Pengelola TI berwenang

Tahun 2017 tentang Tata

dapat melaksanakan koordinasi dalam

Kelola Teknologi Informasi

menyusun rencana strategis pengembangan

menyebutkan bahwa

TI yang dapat menjawab tuntutan kondisi

Pengelola TI bertugas

saat ini dan juga kondisi 5 tahun ke depan.

menyusun rencana strategis
pengembangan TI 5 (lima)
tahun untuk diusulkan
kepada Komite TI
9

10

Pengelola TI

Pusdatin memiliki kewenangan

mengidentifikasi, menyusun,

melaksanakan koordinasi dalam

dan mengusulkan rencana

mengidentifikasi, menyusun, dan

investasi TI yang strategis di

mengusulkan rencana investasi TI strategis

tingkat Kementerian

yang tepat dan sejalan dengan strategi di

(Permenristekdikti 62/2017)

tingkat Kementerian.

Pengelola TI memantau dan

Pusdatin memiliki kewenangan

mengevaluasi pelaksanaan

melaksanakan koordinasi dalam melakukan

rencana investasi TI yang

pemantauan dan evaluasi berkala terkait

strategis di tingkat

pelaksanaan rencana investasi TI strategis.

Kementerian
(Permenristekdikti 62/2017)
11

Pengelola TI menyelaraskan

Pusdatin memiliki kewenangan

perencanaan, pemutakhiran,

melaksanakan koordinasi dalam

dan pelaksanaan

menyelaraskan perencanaan, pemutakhiran,

pengembangan Enterprise

dan pengembangan Enterprise Architecture.

Architecture
(Permenristekdikti 62/2017)
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No

Fakta Eksternal

Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti

12

13

14

Pengelola TI melaksanakan

Pusdatin memiliki kewenangan

manajemen risiko dan tata

melaksanakan koordinasi dalam melakukan

kelola keamanan TI

manajemen risiko dan tata kelola keamanan

(Permenristekdikti 62/2017)

TI.

Pengelola TI melaksanakan

Pusdatin memiliki kewenangan

tata kelola penanggulangan

melaksanakan koordinasi dalam

bencana terkait TI

melaksanakan tata kelola penganggulangan

(Permenristekdikti 62/2017)

bencana terkait TI.

Pengelola TI

Pusdatin memiliki kewenangan

mengimplementasikan dan

melaksanakan koordinasi dalam memberikan

mengoperasikan sistem

layanan terkait implementasi dan operasional

layanan TI (Permenristekdikti

sistem layanan TI

62/2017)
15

16

17

Pengelola TI mengelola

Pusdatin memiliki kewenangan

penyelenggaraan program

melaksanakan koordinasi dalam mengelola

dan inisiatif terkait TI

penyelenggaraan program dan inisatif terkait

(Permenristekdikti 62/2017)

TI

Pengelola TI mengelola

Pusdatin memiliki kewenangan

ketersediaan sumber daya TI

melaksanakan koordinasi dalam

(Permenristekdikti 62/2017)

menyediakan dan mengelola sumber daya TI.

Pengelola TI melakukan

Pusdatin memiliki kewenangan

pengembangan dan

melaksanakan koordinasi dalam

pembinaan kompetensi

mengembangkan dan membina kompetensi

sumber daya manusia TI

sumber daya manusia TI.

(Permenristekdikti 62/2017)
18

19

Pengelola TI melakukan

Pusdatin memiliki kewenangan

pemantauan dan evaluasi

melaksanakan koordinasi dalam melakukan

operasional layanan TI

pemantauan dan evaluasi operasional

(Permenristekdikti 62/2017)

layanan TI secara efektif dan efisien.

Pengelola TI menyampaikan

Pusdatin memiliki kewenangan

laporan kepada Komite TI

melaksanakan koordinasi dalam pemberian

(Permenristekdikti 62/2017)

laporan komprehensi kepada komite TI.
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Iptek Dikti

20

Pengelola TI Kementerian

Pusdatin memiliki kewenangan

melakukan koordinasi

melaksanakan koordinasi dengan struktur

dengan struktur Tata Kelola

tata kelola TI di tingkat Kopertis, PTN, dan

TI pada Kopertis, PTN, dan

instansi pemerintah lainnya.

instansi pemerintah lainnya.
(Permenristekdikti 62/2017)
21

22

Pelaksanaan tata kelola

Pusdatin memiliki kewenangan

proses bisnis, data dan

melaksanakan koordinasi dalam menetapkan

informasi, aplikasi, serta

pedoman standar, prosedur, dan prinsip

teknologi berpedoman pada

arsitektur untuk:

standar, prosedur, dan



Tata kelola proses bisnis

prinsip arsitektur yang



Tata kelola data dan informasi

ditetapkan oleh pengelola TI.



Tata kelola aplikasi

(Permenristekdikti 62/2017)



Tata kelola teknologi

Untuk mendukung tata kelola

Pusdatin memiliki kewenangan menentukan

Data dan Informasi,

kaidah struktur data, Interoperabilitas,

diperlukan Data dan

kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan

Informasi yang memenuhi

keamanan dalam rangka dukungan tata

kaidah struktur Data,

kelola data dan informasi

Interoperabilitas, kebaruan,
keakuratan, kerahasiaan,
dan keamanan.
(Permenristekdikti 62/2017)
23

Data pokok dan Data

Pusdatin bertanggungjawab penuh dalam

referensi dikelola dan

melaksanakan pengelolaan dan

dikumpulkan oleh Pusdatin.

pengumpulan data pokok dan data referensi.

(Permenristekdikti 62/2017)
24

Akun tertinggi (root) terkait

Seluruh akun tertinggi (root) terkait sistem

sistem operasi, basis Data,

operasi, basis Data, dan Aplikasi di tingkat

dan Aplikasi harus

Kementerian harus diserahkan kepada

diserahkan ke Pusdatin

Pusdatin.

untuk tingkat Kementerian;
atau Unit Kerja yang
diberikan wewenang untuk
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Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti

mengelola TI pada Kopertis
dan PTN. (Permenristekdikti
62/2017)
25

Dokumen terkait desain,

Pusdatin memiliki kewenangan meminta

kode program (source code),

dokumen terkait desain, kode program

penjelasan basis Data,

(source code), penjelasan basis Data, proses

proses kerja, panduan

kerja, panduan operasi/ manual, prosedur

operasi/ manual, prosedur

penanganan permasalahan, prosedur

penanganan permasalahan,

pencadangan/pemulihan dalam versi cetak

prosedur

dan/atau elektronik kepada Unit Kerja di

pencadangan/pemulihan

tingkat Kementerian.

dalam versi cetak dan/atau
elektronik harus disampaikan
ke Pusdatin untuk tingkat
Kementerian; atau Unit Kerja
yang diberikan wewenang
untuk mengelola TI pada
Kopertis dan PTN.
(Permenristekdikti 62/2017)
26

Teknologi dikelola Pusdatin

Pusdatin memiliki kewenangan mengelola

untuk tingkat Kementerian.

teknologi untuk tingkat Kementerian, yang

Teknologi mencakup:

mencakup:

a. jaringan intranet;

a. jaringan intranet;

b. jaringan internet;

b. jaringan internet;

c. server;

c. server;

d. internet protocol

d. internet protocol address;

e. address;

e. Nama Domain;

f.

f.

Nama Domain;

hosting;

g. hosting;

g. Data Center;

h. Data Center;

h. co-location;

i.

co-location;

i.

Pusat Pemulihan Bencana;

j.

Pusat Pemulihan

j.

surat elektronik;

k. Bencana;

k. platform;
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Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti

l.

surat elektronik;

l.

network operation center;

m. platform;

m. keamanan jaringan;

n. network operation

n. service; dan

o. center;

o. fasilitas pendukung TI lainnya.

p. keamanan jaringan;
q. service; dan
r.

fasilitas pendukung TI
lainnya.

(Permenristekdikti 62/2017)

27

Pusdatin bersama pengelola

Pusdatin memiliki kewenangan untuk

TI menyusun perencanaan

melakukan kordinasi bersama (anggota)

teknologi di Kementerian

pengelola TI dalam menyusun perencanaan

untuk memastikan teknologi

teknologi di Kementerian.

yang sesuai dengan
kebutuhan Unit Organisasi.
(Permenristekdikti 62/2017)
28

Nama subdomain dapat

Pusdatin memiliki wewenang penuh dalam

digunakan oleh Unit Utama,

penggunaan dan pengelolaan nama domain

Pusat, Kopertis, dan Aplikasi

dan subdomain resmi Kementerian

berbasis web. Penggunaan

(ristekdikti.go.id)

nama subdomain
dikoordinasikan oleh
Pusdatin. (Permenristekdikti
62/2017)
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29

Pengembangan rencana

Pusdatin memiliki kewenangan dan tanggung

pemulihan bencana tingkat

jawab dalam pengembangan rencana

Kementerian merupakan

pemulihan bencana tingkat Kementerian

tanggung jawab Pusdatin

yang meliputi:

(Permenristekdikti 62/2017)

a. analisis risiko;
b. analisis dampak bisnis;
c. strategi pemulihan;
d. desain Pusat Pemulihan Bencana;
e. pengorganisasian pemulihan bencana;
f.

prosedur operasional standar; dan

g. strategi pengujian
30

Pengembangan proyek TI

Pusdatin memiliki kewenangan untuk memilih

dapat dilakukan oleh pihak

pengembang pada proyek TI sesuai kriteria

lain yang dipilih oleh

sebagai berikut:

Pusdatin sesuai dengan

a. tidak masuk daftar hitam;

kriteria. (Permenristekdikti

b. tidak pailit;

62/2017)

c. menyetujui perjanjian/non-disclosure
agreement;
d. menggunakan standar pengembangan
proyek TI;
e. memberikan laporan dan dokumentasi
pengembangan proyek secara detail.

31

Pengembangan proyek TI

Pusdatin memiliki kewenangan penuh dalam

keseluruhan dimonitor oleh

monitoring pengembangan proyek TI

Pusdatin. (Permenristekdikti

Kemenristekdikti.

62/2017)
32

Perkembangan ekonomi

Pusdatin dapat mengembangkan sistem

kreatif di daerah

informasi yang open standard sehingga dapat
menjadi basis dan dikembangkan oleh
pengembang di daerah

33

Sosial media sebagai



Pusdatin dapat menggunakan berbagai

sumber informasi bagi

media sosial untuk penyebaran informasi

masyarakat internet

terkait iptek dan pendidikan tinggi


Pemanfaatan web portal (FORLAP) untuk
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Peluang & Potensi Terhadap Pusdatin
Iptek Dikti
keperluan pengelolaan dan
penyebarluasan informasi dari Pusdatin

34

Tren Big Data untuk



pengolahan data

Adanya peluang untuk sharing data iptek
dengan K/L terkait (i.e SDM perekayasa,
peneliti, jurnal, dll) sehingga pengolahan
data Pusdatin menjadi lebih luas



Pusdatin dapat mengambil peran sebagai
integrator data iptek dengan K/L terkait

35

E-learning sebagai media

Pusdatin menyediakan layanan infrastruktur

belajar

untuk PDITT

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 Dikti dalam menentukan rencana
strategis.
Tabel 4. Permasalahan Eksternal Pusdatin Iptek Dikti

No
1

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

Nawa Cita mencanangkan

Pusdatin perlu memperkuat kapasitas, dan

pelayanan birokrasi satu

kapabilitias untuk berperan dalam

pintu

mengintegrasikan data Iptek (Informasi Iptek
Nasional)

2

Belum adanya regulasi untuk

Data dan informasi yang ada di Pusdatin

integrasi data dan informasi

sangat tergantung pada pelaporan PT, LPNK

iptek, hanya ada regulasi

masyarakat maupun industri, sehingga ada

terkait pelaporan

peluang pihak-pihak tersebut terlambat/tidak
melaporkan data dan informasi dikti dan iptek.
Akibatnya, data di Pusdatin menjadi tidak upto-date
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3

Permenristekdikti 50/2017 ttg

PD Dikti dituntut untuk dapat menyediakan

Renstra Kemenristekdikti

data yang valid, akurat, dan mutakhir dalam

2015-2019 memiliki sasaran

rangka peningkatan relevansi, kuantitas, dan

strategis:

kualitas pendidikan tinggi.

meningkatnya relevansi,

Pusdatin dituntut untuk dapat mendorong

kuantitas, dan kualitas

peningkatan kemampuan iptek dan inovasi

pendidikan tinggi;

melalui penyediaan data dan informasi iptek

meningkatnya kemampuan

untuk pengambilan keputusan dan diseminasi

iptek dan inovasi;

informasi.

terlaksananya reformasi

Kepala Pusdatin sebagai Chief Information

birokrasi.

Officer akan dituntut untuk membantu
mewujudkan reofrmasi birokrasi berbasis
teknologi informasi.

4

Permenristekdikti 61/2016



tentang PDDikti.

Pusdatin dituntut mampu mewujudkan
PDDIkti sebagai basis data tunggal dalam
perencanaan, pengaturan, pembinaan dan
pengawasan pendidikan tinggi.



Pusdatin wajib menyediakan layanan
PDDikti yang mampu memfasilitasi
pelaporan dari seluruh perguruan tinggi.

5

Permen Ristek Dikti 44/2015

Terjadi keterlambatan pemutakhiran data

– Standar Nasional

Dikti, sehingga data di PD Dikti tidak up-to-

Pendidikan Tinggi - Tidak

date

ada sanksi terkait PT yang
tidak melaporkan / minim
melaporkan datanya kepada
pemerintah
6

Adanya isu kepercayaan

Data di PD Dikti tidak up-to-date

terhadap infrastruktur yang
ada pada Ristek Dikti
(keamanan, availability, dll)
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No
7

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

UU 14/2008 – Keterbukaan

Pusdatin dituntut mampu menyediakan/

Informasi Publik

mempublikasikan data & informasi yang valid
dan reliable, serta mudah dijangkau / diakses
oleh masyarakat secara transparan
berdasarkan klasifikasi informasinya sehingga
kapasitas dan kapabilitas layanan Pusdatin
harus mampu menyesuaikan dengan
permintaan

8

Sekretaris komite TI

Pusdatin akan menerima pendelegasian

Kementerian dijabat oleh

tugas dari Kepala Pusdatin sebagai sekretaris

Kepala Pusdatin

komite TI.

(Permenristekdikti No 62
Tahun 2017 tentang Tata
Kelola TI di Lingkungan
Kemenristekdikti)
9

Pengelola TI terdiri atas

Pusdatin akan menerima pendelegasian

koordinator/Chief Information

tugas dari Kepala Pusdatin sebagai

Officer (CIO) dan anggota.

coordinator / Chief Information Officer, dalam

Koordinator dijabat oleh

rangka menjalankan tugas sebagai Pengelola

Kepala Pusdatin.

TI.

(Permenristekdikti 62/2017)
10

Untuk mendukung tata kelola

Pusdatin dituntut untuk melaksanakan tata

Data dan Informasi,

kelola data dan informasi yang memenuhi

diperlukan Data dan

kaidah struktur data, interoperabilitas,

Informasi yang memenuhi

kebaruan, keakuratan, keahasiaan, dan

kaidah struktur Data,

keamanan.

Interoperabilitas, kebaruan,
keakuratan, kerahasiaan,
dan keamanan.
(Permenristekdikti 62/2017)
11

Unit Organisasi harus

Pusdatin dituntut untuk melaksanakan tata

menggunakan Data pokok

kelola data dan informasi yang memenuhi

dan Data referensi yang

kaidah struktur data, interoperabilitas,

dikelola oleh Pusdatin.

kebaruan, keakuratan, keahasiaan, dan

(Permenristekdikti 62/2017)

keamanan.
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No
12

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

Dalam pelaksanaan tata

Pusdatin dituntut mampu melaksanakan

kelola Aplikasi dilakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap

pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan tata kelola aplikasi.

oleh Pusdatin untuk tingkat
Kementerian Unit Kerja yang
diberikan wewenang untuk
mengelola TI pada Kopertis
dan PTN. (Permenristekdikti
62/2017)
13

Akun tertinggi (root) terkait

Pusdatin dituntut untuk memiliki, menjaga,

sistem operasi, basis Data,

dan memelihara akun tertinggi (root) seluruh

dan Aplikasi harus

sistem operasi, basis data, dan aplikasi di

diserahkan ke Pusdatin

tingkat Kementarian.

untuk tingkat Kementerian;
atau Unit Kerja yang
diberikan wewenang untuk
mengelola TI pada Kopertis
dan PTN. (Permenristekdikti
62/2017)
Pusdatin bersama pengelola

Perencanaan teknologi yang dihasilkan harus

TI menyusun perencanaan

memastikan teknologi sesuai dengan

teknologi di Kementerian

kebutuhan Unit Organisasi.

untuk memastikan teknologi
yang sesuai dengan
kebutuhan Unit Organisasi.
(Permenristekdikti 62/2017)
15

Perencanaan teknologi

Perencanaan teknologi yang dihasilkan harus

meliputi:

meliputi minimal:



topologi;



Topologi



konfigurasi;



Konfigurasi



spesifikasi teknologi;



Spesifikasi teknologi

dan



Siklus hidup teknologi.



siklus hidup teknologi.

(Permenristekdikti 62/2017)
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16

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

Nama Domain tingkat

Pusdatin bertanggungjawab dalam mengelola

Kementerian dan Kopertis

nama domain di tingkat Kementerian dan

merupakan tanggung jawab

Kopertis.

Pusdatin. (Permenristekdikti
62/2017)
17

Penanggung jawab

Pusdatin dituntut dalam melakukan evaluasi

pemanfaatan subdomain

pemanfaatan subdomain untuk memastikan

harus melakukan evaluasi

keberlangsungan situs, Aplikasi atau kegiatan

pemanfaatan subdomain

yang menggunakan subdomain.

untuk memastikan
keberlangsungan situs,
Aplikasi atau kegiatan yang
menggunakan subdomain.
(Permenristekdikti 62/2017)
18

Surat elektronik resmi wajib

Pusdatin bertanggungjawab dalam mengelola

digunakan dalam nota dinas

surat elektronik resmi Kementerian.

atau layanan Kementerian,
dikelola oleh Pusdatin.
(Permenristekdikti 62/2017)
19

Permenpan RB No 5 Tahun

Adanya tuntutan dari Sekjen kepada Pusdatin

2018 tentang Pedoman

Iptek Dikti sebagai pengelola layanan e-gov di

Evaluasi Sistem

lingkungan Kemenristekdikti untuk mematuhi

Pemerintahan Berbasis

dan meningkatkan kematangan SPBE.

Elektronik (SPBE)
20

Data dan informasi tentang

Pusdatin dituntut untuk selalu dapat menjaga

pembukaan, perubahan, atau

kelengkapan dan kemutakhiran data PT, agar

penutupan PSDKU

PSDKU yang ditutup bisa ter-update sesuai

dilaporkan kepada Pusat

input dari PT yang bersangkutan.

Data dan Informasi Iptek dan
Dikti untuk disimpan dalam
Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi. (Permenristekdikti
01/2017)
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No
21

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Pusdatin dituntut agar dapat memfasilitasi
aktualisasi data dan informasi pelajar dan
peneliti terkait pengakuan kualifikasi
pendidikan dan kompetensi lintas bangsa



Pusdatin akan dituntut mampu
menyediakan data yang reliable dan valid,
serta informasi terkait indikator-indikator
iptek yang mendukung indikator ekonomi
nasional



Pusdatin perlu menyediakan data dan
informasi terkait TTG yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif
dan UMKM di daerah lain

22

Dicanangkannya



Meningkatnya tuntutan data pendidikan

keikutsertaan Indonesia

tinggi yang valid dan reliable terkait

dalam Sustainable

dengan indikator kesuksesan Indonesia

Development Goals (SDG)

pada goal ke-4, yaitu Quality Education.

yang berisi 17 sasaran oleh
PBB.



Meningkatnya tuntutan data iptek yang
valid dan reliable terkait dengan indikator
kesuksesan Indonesia pada goal ke-9,
yaitu Industry, Innovation, and
Infrastructure.

23

Sosial media sebagai

Validitas dan kualitas data yang diolah dan

sumber informasi bagi

disebarluaskan oleh Pusdatin harus terjamin.

masyarakat internet
24

Meningkatnya kesadaran

Pusdatin menerima banyak permintaan untuk

masyarakat terhadap

verifikasi data & dokumen pendidikan,

perlunya verifikasi data dan

misalnya untuk keperluan seleksi CPNS,

dokumen pendidikan

Pilkada, dll. Sehingga, pangkalan Data Dikti
dituntut dapat memiliki data yang aktual,
reliable, dan valid.

25

Data pendidikan yang

Akurasi, validasi dan kehandalan data yang

dikelola oleh berbagai K/L

tersimpan di PD Dikti & PD Iptek menurun.

masih belum terhubung
dengan baik
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26

Fakta Eksternal

Dampak Terhadap Pusdatin

Tren Big Data untuk

Posisi Pusdatin sebagai satu-satunya

pengolahan data

penyedia layanan data iptek dapat tergeser
apabila tidak didukung dengan regulasi dan
kematangan dalam pemberian layanan.

27

Teknologi mobility



Pusdatin dituntut untuk dapat selalu

memungkinkan layanan

menyediakan layanan data dan informasi

dapat diakses dari mana pun

yang dapat diakses dengan mudah kapan

dan kapan pun

saja


Tidak boleh ada downtime dari aplikasi
layanan data & informasi yang disediakan
Pusdatin



Pusdatin dituntut untuk memberikan
pelayanan data dan informasi prima



Orientasi aplikasi layanan harus
mempertimbangkan aspek mobility dan
mendukung platform terbaru tanpa
mengesampingkan versi lama yang masih
beredar di masyarakat (backward
compatible)



Diperlukan tata cara dan prosedur
mengenai penggunaan layanan berbasis
mobile



Mitigasi risiko perangkat hilang dan
mekanisme keamanan akses terhadap
back-end layanan berbasis mobile harus
dipertimbangkan

28

Tren cloud computing



Pusdatin perlu melakukan audit

memungkinkan infrastruktur

infrastruktur yang sudah ada sehingga jika

dan layanan TIK dilakukan

belum ada komponen tertentu dan

oleh pihak ketiga, sehingga

komponen tersebut tidak terkait dengan

organisasi lebih fokus ke

penyimpanan data vital, maka dapat

proses bisnis

mengadopsi cloud


Pusdatin sudah mengadopsi cloud
computing untuk penghematan energi,
space dll. Namun masih perlu dukungan:
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Anggaran



Kebijakan



SOP

Pusdatin perlu membangun tata kelola
layanan TIK sesuai standar

29

E-learning sebagai media

Pusdatin perlu menyiapkan mekanisme

belajar

pelaporan terhadap perkuliahan yang
dilakukan secara e-learning

30

Konsep Single Sign-on untuk



Interoperabilitas layanan data dan

penggunaan satu akun ke

informasi di Kemenristekdikti masih

berbagai aplikasi layanan

menjadi isu sehingga SSO masih belum

oleh user dan admin layanan

dapat diimplementasikan

di Kemenristekdikti sehingga



User management untuk mengelola

tidak perlu menghafal

jumlah pengguna yang sangat banyak

berbagai macam akun dan

masih menjadi isu bagi Pusdatin

kata kunci/sandi
31

Konsep green technology



yang ramah lingkungan

Pusdatin harus dapat memfasilitasi
implementasi green technology (i.e tata
naskah elektronik, e-office, dll)



Belum ada acuan hukum yang menjadi
landasan Pusdatin terkait konsep e-office
yang diharapkan dapat mengurangi
limbah kertas (paperless)

32

Potensi bencana alam yang

Pusdatin perlu membangun DRP & BCP

tinggi di Indonesia

untuk mempersiapkan jika terjadi bencana
yang mengganggu layanan Pusdatin

33

Reformasi Birokrasi

Tuntutan terhadap data dan informasi yang

berorientasi pada pelayanan

reliable dan valid akan meningkat, sehingga

publik

menjadi tantangan bagi Pusdatin Iptek Dikti

Secara umum, permasalahan eksternal yang terjadi pada aspek
politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan hidup berdampak
terhadap tuntutan kapasitas, validitas, reliabilitas, dan validitas layanan data
dan informasi yang diberikan oleh Pusdatin Iptek Dikti. Beberapa penyebab
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dari permasalahan terkait kualitas layanan data dan informasi yang
diberikan oleh Pusdatin Iptek Dikti adalah terkait kebijakan yang masih
memiliki celah sehingga menyebabkan proses pengumpulan data dan
informasi menjadi terkendala. Selain itu, masih ada pula beberapa tren
teknologi

yang

membutuhkan

NSPK

serta

kebijakan

untuk

pengimplementasiannya. Jika tidak ditemukan solusi yang baik, berbagai
permasalahan ini akan menjadi ancaman terhadap peran dan kualitas
layanan data, informasi, dan TIK yang diberikan oleh Pusdatin Iptek Dikti,
sehingga patut menjadi bahan pertimbangan ketika menentukan inisiatif
strategis dari Renstra.
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BAB 2. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN
Sesuai dengan Rencana Strategis Kemenristek Dikti 2015-2019 yang
disahkan melalui Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017, maka
kebijakan pengembangan Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti dibentuk
untuk meningkatkan tata kelola data dan informasi Iptek Dikti Nasional,
serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan litbang dengan basis data yang
lengkap agar pemanfaatan data dan informasi Iptek maupun Dikti
meningkat. Sesuai dengan tujuan pembentukan Pusdatin Iptek Dikti
tersebut, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis untuk
mengetahui aspek-aspek strategis berdasarkan kondisi lingkungan internal,
lingkungan eksternal dan aspirasi dari para stakeholder. Hasil analisis
lingkungan strategis ini kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan potensi
dan permasalahan dengan menggunakan analisis strength, weakness,
opportunity, dan threat (SWOT analysis), untuk kemudian menjadi masukan
dalam penyusunan Revitalisasi Rencana Strategis Pusdatin Iptek Dikti.
Berdasarkan analisis lingkungan strategis yang dilakukan, maka peran
Pusdatin Iptek Dikti dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Renstra
Kemenristek Dikti ditunjukkan pada Gambar 12 berikut ini.
DAYA SAING
TENAGA
KERJA
TERAMPIL
PENDIDIKAN
TINGGI

INOVASI

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
YANG
BERKUALITAS

SDM
BERKUALITAS

[Peran TIK]

Peran
(draft)
Peran TIK
(sebelumnya)
Landasan
penyelenggaraan Ristek Dikti berbasis TIK dalam meningkatkan daya
saing TIK
bangsa.
Landasan penyelenggaraan Ristek Dikti
Knowledge center Iptek Dikti dalam
[Peran Pusdatin]
berbasis TIK dalam meningkatkan daya saing
meningkatkan daya saing bangsa
Integrasi data, informasi, dan know ledge terkait Iptek Dikti yang valid dan handal.
bangsa

Peran Pusdatin (sebelumnya)
Integrasi data, informasi dan knowledge
terkait Iptek Dikti yang valid dan handal

Peran Pusdatin (draft)
Integrator data, informasi dan knowledge
Iptek Dikti

Gambar 12 Perubahan peran TIK dalam revitalisasi Renstra Pusdatin Iptek Dikti
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Informasi merupakan asset strategis Kemenristek Dikti dalam
mewujudkan seluruh kerangka strategis Kemenristek Dikti, dimana impact
nasional yang diharapkan adalah meningkatnya daya saing bangsa melalui
Riset, Teknologi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) nasional.
Oleh karena itu, maka peran TIK perlu direvitalisasi dari “landasan
penyelenggaraan Ristek Dikti berbasis TIK dalam meningkatkan daya saing
bangsa” menjadi “knowledge center Iptek Dikti dalam meningkatkan daya
saing bangsa”. Penguatan peran TIK disini sangat jelas menggeser peran
TIK yang sebelumnya berorientasi proses menjadi outcome. Sehingga
secara otomatis terjadi juga penguatan peran Pusdatin dari yang
sebelumnya “Integrasi data, informasi dan knowledge terkait Iptek Dikti
yang valid dan handal” menjadi “Integrator data, informasi dan knowledge
Iptek

Dikti”.

Perubahan

kata

dari

“intergasi”

menjadi

“integrator”

menegaskan perubahan peran dari process and operational oriented
dimana integrase mencerminkan proses yang dilakukan, menjadi integrator
dimana integrasi hanya bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan sebagai
upaya dalam menjadi integrator tunggal. Artinya bahwa penguatan regulasi,
kewenangan maupun koordinasi dan sinergi menjadi kunci penting dalam
menjalankan peran ini. Hal ini tentunya merubah visi, misi, tujuan, arah
kebijakan hingga standar kinerja Pusdatin Iptek Dikti.
Secara internal, peran Pusdatin Iptek Dikti tersebut dijabarkan menjadi
peran masing-masing eselon III di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti yang
secara langsung menjadi pilar dan pondasi dalam mewujudkan peran
Pusdatin Iptek Dikti ini. Peran strategis masing-masing eselon III di
lingkungan Pusdatin Iptel Dikti dapat digambarkan berikut ini.
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PERAN PUSDATIN IPTEK DIKTI (DRAFT)
Integrator data, informasi dan knowledge Iptek Dikti

PERAN DATIN IPTEK

PERAN PD DIKTI

Integrator Datin IPTEK
Nasional dalam mendukung
perkembangan IPTEK
nasional

Integrator Datin Dikti
Nasional dalam mendukung
kualitas pendidikan tinggi
nasional

PERAN INFRASTRUKTUR,
APLIKASI DAN SI
Integrator layanan TIK
Kemenristek Dikti dalam
mendukung reformasi
birokrasi

PERAN TATA USAHA
PENGGERAK UTAMA (PRIME MOVER) LAYANAN INTERNAL PUSDATIN IPTEK DIKTI
Gambar 13 Peran masing-masing eselon III Pusdatin Iptek Dikti

Tata Usaha sebagai unit kesekretariatan berperan sebagai penggerak
utama (prime mover) layanan internal Pusdatin Iptek Dikti. Penggerak
utama disini diartikan bahwa unit tata usaha harus mampu menjadi
konsultan internal bagi seluruh bidang terkait dengan administrasi dan
ketatausahaan Satker. Selain itu, tata usaha juga harus mampu proaktif
dalam memberikan layanan, tidak reaktif dan menunggu permintaan saja.
Kepuasan unit kerja yang dilayani (seluruh bidang) merupakan indikator
keberhasilan utama Tata Usaha sebagai unit penggerak utama.
Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Datin
Iptek) berperan sebagai integrator untuk seluruh Datin Iptek nasional dalam
mendukung perkembangan Iptek Nasional. Seluruh Datin terkait Iptek
idealnya berada satu pintu dibawah Datin Iptek, sehingga validitas dan
kehandalan Datin Iptek dapat terverifikasi dengan baik. Hal ini berarti bahwa
Datin Iptek berorientasi dalam memenuhi ekspektasi stakeholder internal
maupun eksternal terkait Datin Iptek Nasional.
Hampir sama dengan Bidang Datin Iptek, Bidang PD Dikti juga
memiliki peran sebagai integrator Datin Dikti nasional dalam mendukung
kualitas Pendidikan tinggi nasional. Sebagai integrator, tentunya PD Dikti
harus mampu menjadi center of excellence dan pusat data dan informasi
Pendidikan tinggi nasional yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas
Pendidikan tinggi nasional. Bidang PD Dikti juga melayani stakeholder
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internal maupun eksternal terkait ketersediaan Datin Dikti yang berkualitas
dan dapat dimanfaatkan secara luas.
Bidang Infrastruktur, Aplikasi dan Sistem Informasi memiliki peran
yang berbeda, dimana bidang ini lebih dominan melayani stakeholder
internal terkait dengan ketersediaan infrastruktur, aplikasi maupun sistem
informasi Kemenristek Dikti. Peran bidang ini sebagai Integrator layanan
TIK Kemenristek Dikti dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi,
yang meliputi 8 (delapan) area perubahan.
Peran keseluruhan unit eselon III tersebut secara komprehensif akan
mempengaruhi terwujudnya peran Pusdatin Iptek Dikti sebagai Integrator
data, informasi dan knowledge Iptek Dikti untuk mewujudkan knowledge
center Iptek Dikti dalam meningkatkan daya saing bangsa.
Berdasarkan peran tersebut, maka dapat digambarkan model
organisasi Pusdatin Iptek Dikti yang digambarkan melalui business model
canvas, seperti pada gambar berikut ini.
PUSDATIN IPTEK DIKTI

The Business Model Canvas
Key Partners

Key Activities

1.
2.
3.
4.

PTN/PTS/PTA/PTKL
Pengelola PD Dikti
K/L (Wali Data)
Badan litbang
daerah
5. LPPM Perguruan
Tinggi
6. Unit eselon 1
Kemenristekdikti
7. BPS
8. BIG
9. BAN PT
10. Lembaga Akreditasi
Mandiri
11. Panitia PM
12. Organisasi profesi
13. NGO Litbbang
14. Litbang Industri
(pelaku usaha)
15. Kopertis
16. ISP
17. Konsultan
18. Software house
19. Vendor

Struktur Penganggaran
APBN Rupiah Murni
• Belanja Barang Jasa
• Belanja Modal

Core :
1. Pengumpulan data (primer
& sekunder)
2. Pengolahan data
3. Penyajian data
4. Deseminasi data ke
stakeholder
5. Pemanfaatan data
informasi dan knowledge
6. Monitoring dan evaluasi
Supporting:
1. Pengelolaan TIK
2. Tata Usaha dan RB
3. Proses LPSE
Key Resources
1. Data Center
2. Sistem Informasi Pusdatin
Iptek Dikti
3. SDM Pusdatin (analis data
dan informasi, statistisi,
surveyor, verifikator,
validator, programmer,
DBA, business and system
analyst, dan IT Admin
4. Help desk (service center)
5. Infrastruktur TIK

Value Proposition
1. Data, informasi
dan knowledge
yang
a) Lengkap
b) Valid
c) up to date
/mutakhir
d) Aman
e) Mudah
diakses
f) Terintegrasi
2. Layanan yang
cepat dan
responsive
3. Layanan terpadu.

Pengguna Layanan

Channels
Above the line:
1. Media sosial
2. Email
3. Website
Kemristekdikti
4. Online news
5. Media cetak dan
online
Below the line:
1. Surat
2. Sosialisasi dan
konsultansi
3. Pameran
4. Cetak buku /
leaflet
5. Videografis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kementerian / Lembaga
Unit utama (Eselon 1)
PTN/PTS/PTA/PTKL
UNESCO
BAN PT
Lembaga akreditasi
mandiri
7. Organisasi profesi
8. Kedutaan besar
9. Masyarakat pendidikan
10. Masyarakat umum
11. Industri
12. Balitbangda (Pemda)
13. NGO
14. Peserta pengadaan
secara elektronik.
15. Kopertis

Layanan Publik/internal
1.
2.
3.
4.

Layanan permintaan data dan informasi Iptek DIKTI (sesuai permintaan).
Layanan Informasi Geospasial Tematik Iptek Dikti.
Layanan informasi eksekutif Iptek Dikti
Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) internal Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)

Gambar 14 Business Model Canvas (BMC) Pusdatin Iptek Dikti

Secara umum, output yang dihasilkan Pusdatin Iptek Dikti terdiri dari 5
(lima) layanan publik/internal, meliputi:
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1. Layanan

permintaan

data

dan

informasi

Iptek

DIKTI

(sesuai

(TIK)

internal

permintaan).
2. Layanan Informasi Geospasial Tematik Iptek Dikti.
3. Layanan informasi eksekutif Iptek Dikti
4. Layanan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)
Kelima layanan tersebut diberikan kepada 15 tipe pengguna layanan
yang berbeda, baik internal maupun eksternal, yaitu:
1. Kementerian / Lembaga lain
2. Unit utama (Eselon 1) di lingkungan Kemenristek Dikti
3. Perguruan

Tinggi

Negeri

(PTN)/Perguruan

Tinggi

Swasta

(PTS)/Perguruan Tinggi Agama (PTA)/Perguruan Tinggi Kementerian
Lembaga (PTKL).
4. UNESCO
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
6. Lembaga akreditasi mandiri
7. Organisasi profesi
8. Kedutaan besar
9. Masyarakat pendidikan
10. Masyarakat umum
11. Industri
12. Balitbangda (Pemda)
13. Non Government Organization (NGO)
14. Peserta pengadaan secara elektronik.
15. Kopertis
Agar kepuasan pengguna layanan dapat meningkat, maka Pusdatin
Iptek Dikti memberikan nilai pelanggan sebagai representasi dari ekspektasi
pelanggan. Nilai pelanggan (customer value proposition) yang diberikann
tersebut adalah:
1. Data, informasi dan knowledge yang lengkap, valid, up to date/mutakhir,
aman, mudah diakses dan terintegrasi.
2. Layanan yang cepat dan responsif
3. Layanan terpadu
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Ketiga value proposition tersebut diberikan baik melalui above the line
maupun below the line channels Pusdatin Iptek Dikti. Above the line
channels terdiri dari:
1. Media sosial
2. Email
3. Website Kemristekdikti
4. Online news
5. Media cetak dan online
Sedangkan below the line channels Pusdatin Iptek Dikti terdiri dari:
1. Surat
2. Sosialisasi dan konsultansi
3. Pameran
4. Cetak buku/leaflet
5. Videografis
Untuk menghasilkan value proposition tersebut, maka proses bisnis
utama sebagai key activities Pusdatin Iptek Dikti terdiri dari 6 (enam) proses
yang saling berurutan, yaitu:
1. Pengumpulan data (primer dan sekunder)
2. Pengolahan data
3. Penyajian data
4. Deseminasi data ke stakeholder
5. Pemanfaatan data informasi dan knowledge
6. Monitoring dan evaluasi
Untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis utama, maka Pusdatin
Iptek Dikti memiliki 3 (tiga) proses bisnis pendukung (supporting process),
meliputi:
1. Pengelolaan TIK
Proses pengelolaan TIK terdiri dari 4 (empat) proses yang saling
berurutan, yaitu:
a. Analisis kebutuhan
b. Pengadaan/pengembangan
c. Operation and maintenance
d. Monitoring dan evaluasi
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2. Tata Usaha dan Reformasi Birokrasi
Proses pengelolaan ketatausahaan dan reformasi birokrasi Pusdatin
Iptek Dikti terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok proses yang simultan
terkait pengelolaan tata usaha dan reformasi birokrasi di lingkungan
Pusdatin Iptek Dikti, yaitu:
a. Melaksanakan urusan Perencanaan strategi, anggaran, kinerja
b. Melaksanakan urusan keuangan
c. Melaksanakan urusan kepegawaian
d. Melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
e. Melaksanakan urusan hukum
f.

Melaksanakan urusan persuratan & kearsipan

g. Melaksanakan urusan perlengkapan & rumah tangga
h. Melaksanakan urusan kerja sama & hubungan masyarakat
i.

Melaksanakan urusan barang milik negara

j.

Monitoring Evaluasi

3. Proses LPSE
Proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri dari 4
(empat) proses yang saling berkesinambungan, meliputi:
a. Identifikasi kebutuhan
b. Verifikasi dan validasi
c. Memberikan pelayanan
d. Monitoring dan evaluasi
Key activities membutuhkan sumber daya (key resources), mitra
strategis (key partner) maupun struktur penganggaran agar dapat
dilaksanakan dengan baik. Key resources yang dibutuhkan Pusdatin Iptek
Dikti terdiri dari:
1. Data Center
2. Sistem Informasi Pusdatin Iptek Dikti
3. SDM Pusdatin (analis data dan informasi, statistisi, surveyor, verifikator,
validator, programmer, DBA, business and system analyst, dan IT
Admin
4. Help desk (service center)
5. Infrastruktur TIK
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Key partner yang dibutuhkan oleh Pusdatin Iptek Dikti untuk
membantu key resources maupun membantu pelaksanaan key activities
Pusdatin Iptek Dikti adalah:
1. PTN/PTS/PTA/PTKL
2. Pengelola PD Dikti
3. K/L (Wali Data)
4. Badan litbang daerah
5. LPPM Perguruan Tinggi
6. Unit eselon 1 Kemenristekdikti
7. BPS
8. BIG
9. BAN PT
10. Lembaga Akreditasi Mandiri
11. Panitia PM
12. Organisasi profesi
13. NGO Litbbang
14. Litbang Industri (pelaku usaha)
15. Kopertis
16. ISP
17. Konsultan
18. Software house
19. Vendor
Untuk melaksanakan keseluruhan model organisasi yang dituangkan
dalam BMC Pusdatin Iptek Dikti ini, maka diperlukan anggaran yang
memadai. Struktur penganggaran yang digunakan Pusdatin Iptek Dikti
tersebut adalah anggaran Rupiah Murni (RM) yang digunakan baik untuk
belanja barang dan jasa maupun untuk belanja modal.

2.1 Visi Pusdatin Iptek Dikti
Visi Pusdatin Iptek Dikti menggambarkan apa yang ingin dicapai
Pusdatin Iptek Dikti pada tahun 2019. Visi Pusdatin Iptek Dikti disusun
melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh
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pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti,
serta

dengan

mempertimbangkan

aspek

perubahan

pada

Renstra

Kemenristek Dikti sesuai ketentuan Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun
2017. Berdasarkan hasil FGD tersebut serta mempertimbangkan peran
strategis Pusdatin Iptek Dikti terhadap pelaksanaan Renstra maupun
peta jalan RB Kemenristek Dikti tahun 2015-2019, maka Visi Pusdatin Iptek
Dikti tahun 2019 adalah:
“Knowledge

center

Iptek

Dikti

dalam

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.”
Visi ini mengandung 2 (dua) kata kunci yang menggambarkan apa
yang ingin dicapai pada tahun 2019 dan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Knowledge center :
Pusdatin Iptek Dikti mampu menjadi pusat data, informasi maupun
knowledge terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
nasional yang terintegrasi dan diolah untuk kepentingan

tertentu

serta memberikan nilai tambah, baik bagi internal maupun eksternal
organisasi. Data, informasi dan pengetahuan yang disajikan harus
diambil dari sumber terpercaya (valid) serta up-to-date, sehingga
dapat dimanfaatkan secara luas bagi kepentingan Iptek Dikti nasional.
2.

Penyelenggaraan Iptek Dikti:
Dimaksudkan untuk menghasilkan SDM litbang, lembaga litbang, dan
perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, serta
lulusan pendidikan tinggi yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil,
yang ditunjang

oleh reformasi

birokrasi

(RB) Kemenristek

Dikti

sebagai fondasi.

Sehingga secara keseluruhan, visi Pusdatin Iptek Dikti tahun 2019
bermakna bahwa Pusdatin Iptek Dikti akan menjadi center of excellence
terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi nasional yang
terintegrasi, valid, serta up-to-date agar dapat menghasilkan SDM litbang,
lembaga litbang, dan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dalam
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melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek,
serta lulusan pendidikan tinggi yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil
sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa.
Visi ini harus menjadi pemahaman bersama seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan Pusdatin
kesamaan

gerak

Iptek

Dikti

dalam

menciptakan

guna mencapai suatu cita-cita yang sama pada tahun

2019. Sehingga internalisasi visi ini perlu dilakukan secara masif dan
komprehensif agar dapat mencapai tujuan tersebut.

2.2 Misi Pusdatin Iptek Dikti
Misi Pusdatin Iptek Dikti dirumuskan bersama dan merupakan suatu
upaya strategis yang harus dilakukan dalam mencapai visi Pusdatin Iptek
Dikti tahun 2019. Berdasarkan hasil FGD, maka misi Pusdatin Iptek Dikti
tahun 2015-2019 adalah:
1. Meningkatkan kualitas layanan data, informasi, dan pengetahuan
Iptek Dikti satu pintu
2. Optimalisasi e-Government dalam mempercepat pelaksanaan
reformasi

birokrasi

Kementerian

Riset,

Teknologi,

dan

Pendidikan Tinggi.

Upaya strategis yang dirumuskan dalam Misi Pusdatin Iptek Dikti masih
bersifat umum dan normatif, sehingga perlu dijabarkan ke dalam bentuk
yang lebih spesifik yaitu strategi dan kegiatan. Sehingga pelaksanaan misi
Pusdatin Iptek Dikti akan direpresentasikan dalam strategi dan kegiatan
beserta ukuran keberhasilan masing-masing yang akan dibahas pada
subbab berikutnya.
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2 . 3 . Tujuan Strategis Pusdatin Iptek Dikti
Dalam mencapai Visi dan Misinya, Pusdatin Iptek Dikti menetapkan
tujuan strategis yang harus dicapai pada tahun 2019. Tujuan strategis
Pusdatin Iptek Dikti tahun 2019 tersebut adalah:
1. Tersedianya

data,

informasi,

dan

pengetahuan

Iptek

Dikti

terintegrasi
Tujuan ini memiliki indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan
tercapainya tujuan tersebut. Indikator tujuan untuk tujuan ini adalah
“Service Level Index (SLI) data, informasi, dan pengetahuan Iptek
Dikti”
2. Terjaminnya validitas, kehandalan, keamanan, dan aksesibilitas
data, informasi, dan pengetahuan Iptek Dikti.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan
tercapainya tujuan tersebut. Indikator tujuan untuk tujuan ini terdiri dari
2 (dua) indikator keberhasilan, yaitu:
a. Indeks

kelengkapan

dan

validitas

data,

informasi,

dan

pengetahuan Iptek Dikti
b. Indeks KAMI
3. Terbangunnya kolaborasi dalam pemanfaatan data, informasi dan
pengetahuan Iptek Dikti.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan
tercapainya tujuan tersebut. Indikator tujuan untuk tujuan ini adalah
“Rasio kerjasama yang memberikan dampak terhadap total
kerjasama pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan Iptek
Dikti yang dibangun”
4. Dimanfaatkannya e-Government dalam mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan
tercapainya tujuan tersebut. Indikator tujuan untuk tujuan ini adalah
“SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)”
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Integrasi

pada

tingkat

data,

informasi,

hingga

pengetahuan

(knowledge) memiliki peran yang lebih strategis dari integrasi sistem
informasi itu sendiri, dimana integrasi terjadi pada tingkat output dan/atau
outcome. Terintegrasinya data, informasi, dan pengetahuan Iptek Dikti,
serta meningkatkan terjaminnya keamanan dan aksesibilitas data, akan
mendukung terciptanya kultur kolaborasi dalam pemanfaatan data,
informasi, serta pengetahuan Iptek Dikti. Reformasi Birokrasi, yang
merupakan fondasi penyelenggaraan Iptek Dikti, memerlukan dukungan eGovernment untuk mempercepat pelaksanaan dan pencapaiannya. Dengan
demikian, e-Government merupakan bagian dari tujuan strategis Pusdatin
Iptek Dikti. Untuk mencapai tujuan strategis ini, maka Pusdatin Iptek Dikti
perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dipetakan kedalam peta
strategi Pusdatin Iptek Dikti tahun 2015-2019 yang akan diuraikan pada bab
berikutnya.

2 . 4 . Sasaran Kegiatan Pusdatin Iptek Dikti
Sasaran kegiatan merupakan gambaran kondisi yang harus terpenuhi
dalam rangka mewujudkan strategi organisasi. Sasaran kegiatan Pusdatin
Iptek Dikti adalah:
1. Dimanfaatkannya data, informasi dan knowledge Iptek Dikti dalam
penyelenggaraan Iptek Dikti untuk meningkatkan data saing bangsa.
2. Terintegrasinya data dan informasi Iptek Dikti.
3. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan terpadu Pusdatin
Iptek Dikti.
4. Diterapkannya kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek Dikti.
5. Diterapkannya kebijakan tata kelola TIK terintegrasi.
6. Terbangunnya kerjasama dalam diseminasi dan pemanfaatan data,
informasi dan knowledge Iptek Dikti.
7. Dimanfaatkannya

TIK

dalam

pelaksanaan

8

area

perubahan

Kemenristek Dikti
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8. Terselenggaranya roadmap reformasi birokrasi Pusdatin Iptek Dikti
berbasis TIK.
9. Terselenggaranya

sistem

penganggaran

yang

transparan

dan

akuntabel.

Dalam rangka menghindari multitafsir atas sasaran kegiatan yang
masih bersifat strategis, maka perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi.
Salah satu tools yang dapat digunakan dalam menerjemahkan strategi
menjadi rencana aksi adalah Balanced Scorecard (BSC). Mengacu pada
strategi yang telah disusun, maka dengan menggunakan BSC, peta strategi
Pusdatin Iptek Dikti dapat dilihat pada Gambar 15 di bawah ini.

Gambar 15 Peta strategi Pusdatin Iptek Dikti.

Peta strategi menggambarkan hubungan sebab-akibat antar sasaran
kegiatan pada satu maupun antar perspektif yang ada pada Balanced
Scorecard (BSC). Pondasi sekaligus asset strategis Pusdatin Iptek Dikti
yang digambarkan melalui perspektif learn and growth digambarkan dalam
2

(dua)

kelompok

sasaran

kegiatan,

yaitu

revolusi

mental
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digambarkan melalui modal manusia, informasi dan organisasi, serta modal
finansial atau financial capital. Terselenggaranya roadmap reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek Dikti berbasis TIK (SK 8) serta terselenggaranya
sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel (SK 9) menjadi modal
strategis dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis di perspektif
internal process, yaitu:
 SK 4. Diterapkannya kebijakan pengelolaan data dan informasi Iptek
Dikti.
 SK 5. Diterapkannya kebijakan tata kelola TIK terintegrasi.
 SK 6. Terbangunnya kerjasama dalam diseminasi dan pemanfaatan
data, informasi dan knowledge Iptek Dikti.
 SK 7. Dimanfaatkannya TIK dalam pelaksanaan 8 area perubahan
Kemenristek Dikti.

Pencapaian SK 4 dan SK 5 akan berkontribusi dalam tercapainya SK
2. Terintegrasinya data dan informasi Iptek Dikti serta SK 3. Meningkatnya
kepuasan pengguna terhadap layanan terpadu Pusdatin Iptek Dikti.
Sedangkan pencapaian SK 6 dan SK 7 hanya mempengaruhi tercapainya
SK 3 sebagai output. Pada akhirnya, tercapainya output pada SK 2 dan SK
3 akan mampu mempengaruhi tercapainya SK 1, yaitu Dimanfaatkannya
data, informasi, dan knowledge Iptek Dikti dalam penyelenggaraan Iptek
Dikti untuk meningkatkan daya saing bangsa. SK 1 ini merupakan outcome
secara nasional sehingga SK 1 ini diadopsi menjadi standar kinerja
Sekretariat Jenderal Kemenristek Dikti sekaligus sebagai muara capaian
seluruh indikator kinerja Pusdatin Iptek Dikti.
Sasaran kegiatan yang telah dihasilkan masih bersifat normatif
sehingga harus dapat diukur pencapaiannya (definitif). untuk itu perlu
disusun suatu ukuran keberhasilan untuk masing-masing sasaran kegiatan
tersebut yang akan diuraikan pada Bab 4.
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BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini berisi arah pengembangan Pusdatin Iptek Dikti hingga
tahun 2019 yang meliputi arah kebijakan, strategi dan kegiatan Pusdatin
Iptek Dikti tahun 2016-2019 berdasarkan peran TIK dan Pusdatin serta visi,
misi dan tujuan Pusdatin Iptek Dikti yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya. Arah pengembangan Pusdatin Iptek Dikti disusun dengan
mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional maupun Rencana
Strategis (Renstra) Kemenristekdikti tahun 2015-2019 sesuai ketentuan
pada Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017. Formulasi arah kebijakan,
strategi

dan

kegiatan

juga

mempertimbangkan

perubahan

kondisi

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Pusdatin Iptek Dikti,
sehingga arah kebijakan, strategi dan kegiatan dapat disusun secara
realistis dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan Pusdatin Iptek
Dikti.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdatin Iptek Dikti
Arah kebijakan Pusdatin Iptek Dikti menggambarkan koridor strategis
yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai
dengan rencana strategis yang telah disusun. Strategi Pusdatin Iptek Dikti
kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan yang merupakan upaya yang
lebih operasional (rencana aksi). Kegiatan disusun secara sistematis dan
terperinci agar dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakannya, sehingga perumusan kegiatan secara optimal akan
mempengaruhi strategi sekaligus anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan
hasil FGD yang dilakukan, arah kebijakan, strategi, dan kegiatan Pusdatin
Iptek Dikti adalah:
1. Arah Kebijakan 1: Layanan Iptek Dikti satu pintu.
Layanan Iptek Dikti satu pintu menekankan integrase keluaran Datin
dan knowledge Iptek Dikti melalui satu sumber yang sama, yaitu
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Pusdatin Iptek Dikti. Diharapkan melalui penerapan arah kebijakan ini,
maka validitas dan akuntabilitas Datin dan knowledge Iptek Dikti dapat
terjaga dengan baik sehingga mampu meningkatkan pemanfaatannya
bagi kepentingan nasional. Kegiatan Pusdatin Iptek Dikti sesuai arah
kebijakan 1 ini adalah:
a. Kegiatan 1. Integrasi data, informasi dan knowledge Iptek Dikti,
baik tabular maupun spasial.
Strategi pertama ini merupakan upaya dalam menghilangkan silo
terkait pengelolaan Datin dan knowledge Iptek Dikti. Integrasi
tersebut meliputi integrasi Datin Iptek Nasional maupun integrasi
Datin Dikti meliputi Datin tabular maupubn Datin spasial berbentuk
Informasi Geospasial Tematik (IGT). Upaya integrasi ini melibatkan
unit

kerja utama di lingkungan

Kemenristek

Dikti

maupun

stakeholder diluar Kemenristek Dikti. Level integrasi yang dilakukan
meliputi

integrasi

data,

informasi,

sistem

informasi

hingga

knowledge terkait Datin Iptek dan Datin Dikti.
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 Dikti secara komprehensif dan
terpadu. Sentralisasi pusat layanan terpadu diharapkan dapat
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan sehingga mampu
mendorong pemanfaatan Datin Iptek maupun Datin Dikti nasional.
Sentralisasi

yang

dimaksud

meliputi

sentralisasi

input,

desentralisasi proses namun mampu menghasilkan output yang
terpusat, melalui satu pintu yang sama sehingga memudahkan
penerima layanan dalam mengakses layanan Pusdatin Iptek Dikti.
2. Arah

Kebijakan

2:

Menjamin

kualitas

data,

informasi

dan

pengetahuan Iptek Dikti.
Selain ketersediaan data, informasi dan knowledge Iptek Dikti, Pusdatin
Iptek Dikti juga perlu menjaga dan meningkatkan kualitas data,
informasi dan knowledge Iptek Dikti yang diberikan. Arah kebijakan ini
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menekankan pada penjamin kualitas data, informasi dan knowledge
Iptek Dikti yang diberikan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan
pengguna dalam memanfaatkan data, informasi dan knowledge Iptek
Dikti tersebut. Untuk itu, kegiatan Pusdatin Iptek Dikti sesuai arah
kebijakan 2 ini adalah:
a. Kegiatan 3: Menerapkan kebijakan pengelolaan data dan
informasi Iptek Dikti.
Tata kelola Datin Iptek Dikti menjadi fokus dalam pelaksanaan
kegiatan ini. Tidak hanya Teknologi Informasi dan Komunikasi n ya
saja, pengelolaan Datin Iptek Dikti juga perlu menjadi perhatian
utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Pusdatin Iptek Dikti.
Standarisasi proses bisnis, Standard Operating Procedure (SOP)
maupun standar kualitas dalam pengelolaan Datin Iptek Dikti perlu
diimplementasikan

secara

sistematis

dan

konsisten

untuk

mendapatkan hasil yang diharapkan. Selain itu, regulasi sebagai
payung hukum pengelolaan Datin Iptek Dikti juga perlu dilengkapi
dan

diimplementasikan

dengan

baik

pada

seluruh

kebijakan

tata

kelola

lapisan

manajemen Pusdatin Iptek Dikti.
b. Kegiatan

4:

Menerapkan

TIK

(IT

governance) terintegrasi.
Tata kelola Datin Iptek Dikti 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 Dikti yang
terintegrasi.

Penerapan

kebijakan

tata

kelola

TIK

harus

mempertimbangkan aspek kapasitas dan kapabilitas internal
Pusdatin Iptek Dikti, 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
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kebutuhan Pusdatin Iptek Dikti 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 Dikti.
Arah kebijakan ini menekankan pada aspek sinergi dan kolaborasi
dalam proses mewujudkan integrase Datin Iptek dan Dikti. Hal tersebut
dapat diwujudkan melalui serangkaian kerjasama yang dibangun
dengan pihak-pihak eksternal terkait, baik intansi pemerintah maupun
swasta. Luasnya area kerja Pusdatin Iptek Dikti serta stakeholder yang
dikelola membutuhkan kolaborasi positif dengan berbagai pihak agar
dapat mempercepat pemberian layanan kepada stakeholder tersebut.
Kegiatan Pusdatin Iptek Dikti sesuai arah kebijakan 3 ini adalah
Kegiatan 5 yaitu Membangun kerjasama dengan instansi terkait
dalam

diseminasi

dan

pemanfaatan

data,

informasi

dan

pengetahuan Iptek Dikti. Fokus kerja sama yang dilakukan dalam
kegiatan ini adalah diseminasi dan pemanfaatan data, informasi dan
pengetahuan Iptek Dikti, dimana hilirisasi pengelolaan Datin Iptek Dikti
selama ini belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dalam
proses kerja Pusdatin Iptek Dikti.
4. Arah Kebijakan 4: Mendorong pemanfaatan e-Government dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenristek Dikti.
Reformasi birokrasi Kemenristekdikti dilaksanakan secara serentak oleh
seluruh Satker maupun unit eselon II sesuai peta jalan reformasi
birokrasi Kemenristekdikti tahun 2015-2019. Pelaksanaan reformasi
birokrasi pada tahun 2015-2019 ini ditekankan kepada terwujudnya
birokrasi yang professional, dimana pemanfaatan TIK pada seluruh
area perubahan menjadi keharusan dalam mewujudkan hal tersebut. eGovernment 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
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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 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 Iptek Dikti berbasis TIK.
Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenristek Dikti
sangat ditentukan oleh pelaksanaan kedelapan area perubahan
oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenristek Dikti,
salah satunya adalah Pusdatin Iptek Dikti. Untuk itu, maka
pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Pusdatin Iptek Dikti 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 Iptek Dikti, dimana sebelum seluruh Satker melakukannya,
maka

Pusdatin

Iptek

Dikti

harus

mampu

menjadi

contoh

pemanfaatan TIK pada seluruh area perubahan yang ada.
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3.2. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi berisi regulasi yang dibutuhkan sebagai payung
hukum dalam melaksanakan Renstra Pusdatin Iptek Dikti. Kerangka
regulasi disusun berdasarkan kebijakan maupun dokumen strategis
Pusdatin Iptek Dikti yang telah dikeluarkan Pusdatin Iptek DIkti. Hingga
saat ini, Pusdatin Iptek Dikti sudah memiliki Peraturan terkait dokumen
Renstra Pusdatin Iptek Dikti sebagai dokumen strategis yang akan
diusulkan untuk direvitalisasi sesuai perubahan yang terjadi. Selain itu,
kebijakan terkait tata kelola TIK di lingkungan Kemenristek Dikti juga sudah
dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ristek Dikti sebagai acuan
dalam pengelolaan TIK di lingkungan Kemenristek Dikti. Kedepan, Pusdatin
Iptek Dikti perlu merancang draft Peraturan Menteri Ristek Dikti terkait
standar pengelolaan data, informasi dan pengetahuan Iptek Dikti sebagai
acuan dalam pengelolaan Datin Iptek dan Datin Dikti Nasional. Draft
kebijakan ini diharapkan juga mampu memperkuat peran dan kewenangan
Pusdatin Iptek Dikti sebagai integrator data, informasi dan knowledge Iptek
Dikti.

3.3. Kerangka Kelembagaan
Struktur organisasi Pusdatin Iptek Dikti telah disahkan melalui
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun
2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Struktur organisasi ini menjadi acuan sekaligus kerangka kelembagaan
yang harus dipatuhi dalam melaksanakan Renstra Pusdatin Iptek DIkti.
Detail struktur organisasi Pusdatin Iptek Dikti dapat dilihat pada Gambar 16
berikut.
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PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

BAGIAN TATA USAHA

BIDANG
INFRASTRUKTUR,
APLIKASI, DAN
SISTEM INFORMASI

BIDANG DATA DAN
INFORMASI IPTEK

BIDANG PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN
TINGGI

SUBBAGIAN
PERSURATAN DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
JARINGAN DAN
SARANA

SUBBIDANG
PENGUMPULAN DATA
DAN INFORMASI

SUBBIDANG
PENGOLAHAN DATA

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBIDANG APLIKASI
DAN SISTEM
INFORMASI

SUBBIDANG
PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI

SUBBIDANG
INFORMASI DAN
PUBLIKASI

SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN

Gambar 16 Struktur Organisasi Pusdatin Iptek Dikti (Peta Jabatan)

Pusdatin Iptek Dikti dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus)
yang memiliki 4 (empat) bawahan langsung, yaitu Bagian Tata Usaha yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) serta 3 (tiga) bidang Teknis
meliputi Bidang Infratruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi, Bidang Data
dan Informasi Iptek serta Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Selain itu, Kepala
Pusdatin Iptek Dikti juga membawahi langsung seluruh kelompok jabatan
fungsional yang berada di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti. Bagian Tata
Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, yaitu
Sub Bagian Kepegawaian dan Persuratan, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Perlengkapan, sedangkan masing-masing bidang dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bidang. Kepala Bidang
Infratruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi membawahi Sub Bidang
Jaringan dan Sarana serta Sub Bidang Aplikasi dan Sistem Informasi.
Kepala Bidang Data

dan

Informasi

Iptek

membawai

Sub

Bidang

Pengumpulan Data dan Informasi serta Subbidang Pengolahan Data dan
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Informasi, sedangkan kepala Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
membawahi Subbidang Pengolahan Data serta Subbidang Informasi dan
Publikasi.
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BAB 4. 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. Dalam program
Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas
kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.
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. Bab ini
akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang
dibutuhkan Pusdatin Iptek Dikti dalam rangka eksekusi strategi.

4.1. Target Kinerja
Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama
oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja
Pusdatin Iptek Dikti digambarkan dengan indikator kinerja sasaran
kegiatan (IKSK) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran kegiatan
Pusdatin

Iptek Dikti. Terdapat 10 IKSK yang menjadi

target kinerja

Pusdatin Iptek Dikti, penjelasan setiap IKSK sebagai berikut:
1.

IKSK.1 : 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.
IKSK 1 menggambarkan perbandingan antara data, informasi dan
knowledge Iptek Dikti yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
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Iptek Dikti terhadap total data, informasi dan knowledge Iptek Dikti
yang dihasilkan atau diberikan Pusdatin Iptek Dikti kepada internal
Kemenristek Dikti maupun pihak eksternal.
2.

IKSK.2 : Rasio data yang terintegrasi terhadap total data terkait Iptek
Dikti yang seharusnya terintegrasi.
IKSK 2 menggambarkan perbandingan antara data terkait Iptek Dikti
yang terintegrasi terhadap total data Iptek Dikti yang seharusnya
terintegrasi.

3.

IKSK.3 : Indeks kepuasan pengguna internal Kemenristekdikti
terhadap layanan terpadu Pusdatin Iptek Dikti.
IKSK 3 menggambarkan persepsi kepuasan pengguna internal
Kemenristekdikti terhadap layanan terpadu Pusdatin Iptek Dikti.
Persepsi kepuasan bisa didapat melalui survey, dimana akumulasi
jawaban responden terhadap layanan Pusdatin Iptek Dikti akan
membentuk total nilai kepuasan.

4.

IKSK.4 : Indeks Kepuasan pengguna eksternal terhadap layanan
terpadu Pusdatin Iptek Dikti.
IKSK 4 menggambarkan persepsi kepuasan pengguna eksternal
terhadap layanan terpadu Pusdatin Iptek Dikti. Persepsi kepuasan
bisa didapat melalui survey, dimana akumulasi jawaban responden
terhadap layanan Pusdatin Iptek Dikti akan membentuk total nilai
kepuasan.

5.

IKSK.5 : Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan data dan
informasi Iptek Dikti.
IKSK 5 menggambarkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan
data dan informasi Iptek Dikti. Untuk menentukan tingkat kepatuhan
bisa dilakukan melalui audit berdasarkan Peraturan Menteri maupun
SK pengelolaan data dan informasi Iptek Dikti. Audit dilakukan untuk
untuk menentukan tingkat compliance. Hasil audit akan menunjukkan
jumlah pelanggaran yang terjadi serta tindakan kepatuhan terhadap
kebijakan.

6.

IKSK.6 : Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola TIK
terintegrasi.
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IKSK 6 menggambarkan kepatuhan kebijakan tata kelola TIK
terintegrasi. Untuk menentukan tingkat kepatuhan bisa dilakukan
melalui IT Audit berdasarkan Permen Tata kelola yang berkaitan
dengan TIK terintegrasi maupun kebijakan TIK Integrasi yang lain. IT
Audit dilakukan untuk menentukan tingkat compliance. Hasil IT audit
akan menunjukkan pelanggaran

yang terjadi serta tindakan

kepatuhan terhadap kebijakan.
7.

IKSK.7 :

Rasio perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap

total perjanjian kerjasama terkait diseminasi dan pemanfaatan data,
informasi dan knowledge Iptek Dikti.
IKSK 7 menggambarkan perbandingan antara perjanjian kerjasama
terkait diseminasi dan pemanfaatan data, informasi dan knowledge
Iptek Dikti yang ditindaklanjuti

terhadap total perjanjian kerjasama

terkait diseminasi dan pemanfaatan data, informasi dan knowledge
Iptek Dikti. Perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti bisa dibuktikan
melalui ada atau tidaknya aktivitas pasca penandatanganan.
8.

IKSK.8 : Rasio program reformasi birokrasi yang memanfaatkan TIK
terhadap total program reformasi birokrasi Kemenristek DIkti.
IKSK 8 menggambarkan perbandingan antara program reformasi
birokrasi yang memanfaatkan TIK terhadap total program reformasi
birokrasi Kemenristek Dikti. Data pendukung yang dibutuhkan antara
lain adalah data realisasi Roadmap E-Government yang berkaitan
dengan RB, serta data mengenai program reformasi birokrasi seperti
yang tertuang pada Renstra maupun Roadmap RB.

9.

IKSK.9: Rasio rencana aksi reformasi birokrasi Pusdatin Iptek Dikti
yang memanfaatkan TIK terhadap total rencana aksi reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek Dikti pada tahun berjalan.
IKSK 9 menggambarkan perbandingan rencana aksi reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek Dikti yang berhasil dilaksanakan pada tahun
berjalan terhadap total rencana aksi reformasi birokrasi Pusdatin Iptek
Dikti pada tahun berjalan. Data pendukung yang dibutuhkan antara
lain adalah data rencana aksi reformasi birokrasi Pusdatin Iptek Dikti
yang memanfaatkan TIK seperti tertuang pada Renstra, Roadmap RB,
maupun Roadmap E-Government, serta data rencana aksi reformasi
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birokrasi Pusdatin Iptek Dikti seperti yang tertuang pada Renstra
maupun Roadmap RB.
10. IKSK 10 : Jumlah layanan berbasis digital.
IKSK 10 menggambarkan pembuatan atau pengembangan aplikasi
dalam

menunjang

peningkatan

layanan

baik

internal

maupun

eksternal, yang awalnya masih dilakukan secara manual.
11. IKSK 11: Rasio realisasi APBN/APBN-P Pusdatin Iptek Dikti tahun
berjalan terhadap RKA-KL APBN/APBN-P tahun berjalan.
IKSK 11 menggambarkan penyerapan anggaran Pusdatin Iptek Dikti
pada tahun berjalan. Penyerapan anggaran tersebut diukur dengan
membandingkan realisasi anggaran dibanding dengan rencana
anggaran seperti tertuang dalam RKA/KL APBN/APBNP.

Penjabaran sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan
(IKSK), dan target yang akan dicapai Pusdatin Iptek Dikti pada tahun 20162019 yang lama dan yang baru, dapat dilihat dalam Tabel 5 dan Tabel 6
sebagai berikut.
Tabel 5 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, dan Target (lama)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Target
SAT
2016

2017

2018

2019

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
SK.1

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

1

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

100

100

2

Service Level Index
(SLI) Iayanan Pusdatin
Iptek Dikti

%

70

80

85

90

CUSTOMER PERSPECTIVE
SK. 2

Tersedianya Iayanan
Pusdatin Iptek Dikti
yang valid, andal dan
up-to-date
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Sasaran Kegiatan

SK. 3

Meningkatnya
kepuasan pengguna
iayanan Pusdatin
Iptek Dikti

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)
3

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Iayanan
Pusdatin Iptek Dikti

Target
SAT

Indeks

2016

2017

2018

2019

3

3,2

3,4

3,5

5

4

2

2

(skala
likert
1-4)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SK. 4

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

4

SK.5

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

5

Rasio NSPK yang
dikeluarkan terhadap
total Iayanan TIK.

Rasio

100
%

100
%

100
%

100
%

SK.6

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

6

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

Jum
lah

3

6

9

12

SK.7

Terbangunnya
informasi geospasial
tematik untuk
pengembangan Iptek
Dikti berbasis
kewilayahan

7

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

Jum

2

5

11

16

SK.8

Terbangunnya
jaringan Iptek
nasional yang mampu
menciptakan sinergi
dalam
mengintegrasikan
data, informasi, dan
pengetahuan tentang
Iptek

8

Jumlah jaringan Iptek
nasional yang
terbangun dan aktif.

Jum
lah

1

2

3

4

SK.9

Terselenggarany a
quality assurance
terhadap data,
informasi, dan
pengetahuan tentang
Iptek Dikti

9

Rasio data, informasi,
dan pengetahuan
tentang iptek dikti yang
tidak sesuai quality
standard yang
ditentukan Pusdatin
Iptek Dikti terhadap
total data, informasi,
dan pengetahuan
tentang Iptek Dikti yang
berada dalam
kewenangan Pusdatin
Iptek Dikti.

Rasio

10%

9%

7%

5%

Jumlah draft kebijakan
pengelolaan data,
informasi,
pengetahuan dan TIK
Iptek Dikti.

Jum
lah
draft

lah
IGT
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Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Target
SAT
2016

2017

2018

2019

Indeks

6

7

8

9

Jum
lah

1

1

1

1

SK.10

Tersedianya Decision
Support Management
Iptek Dikti untuk
membantu dalam
pengambilan
keputusan strategis

10

Tingkat penerimaan
pimpinan terhadap
Decision Support
Management Iptek
Dikti.

SK.11

Tersedianya indikator
Iptek sesuai
kebutuhan

11

Jumlah indikator Iptek

SK.12

Terselenggarany a
diseminasi informasi
dan pengetahuan
Dikti dalam
mendukung
pembangunan
nasional

12

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

Rasio

100
%

100
%

100
%

100
%

SK.13

Meningkatnya
kompetensi SDM
pengelola data,
informasi dan TIK
Iptek Dikti

13

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

%

46.7

41.7

36.7

31.7

SK.14

Terbangunnya
jaringan pengelola
data, informasi dan
TIK Iptek Dikti

14

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

Jum
lah

22

23

24

24

SK.15

Tersedianya roadmap
perluasan eGovernment sesuai
dengan roadmap RB
nasional 2015- 2019
(Permenpan RB
11/2015)

15

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

%

100

100

100

100

SK.16

Tersedianya TIK
terintegrasi dalam
mendukung
pelaksanaan RB
Kemenristekdikti

16

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

Rasio

11.4
%
(8/7
0)

34,2

44,2

47,1

9%

8%

4%

(24/
70)

(31/
70)

(33/
70)

SK.17

Terselenggaranya
monitoring
dan
evaluasi
pengelolaan data,
informasi,
pengetahuan dan TIK
secara perodik

17

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

Jum
lah

6

3

2

0

SK.18

Terselenggarany a
roadmap reformasi
birokrasi di
lingkungan Pusdatin
Iptek Dikti yang
selaras dengan grand
design reformasi

18

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

Rasio

100
%

100
%

100
%

100
%
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Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

birokrasi nasional.
Serta roadmap
reformasi birokrasi
Kemenristek Dikti.

SK.19

Terselenggarany a
sistem penganggaran
yang transparan dan
akuntabel.

Target
SAT
2016

2017

2018

2019

91%

92%

93%

93%

pada tahun berjalan.

19

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

Rasio

Tabel 6 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, dan Target (baru)

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Target
SAT
2016

2017

2018

2019

100

100

100

-

-

3

3,2

3,4

3,5

3

3,2

3,4

3,5

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
SK.1

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

1

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

-

CUSTOMER PERSPECTIVE
SK.2

Terintegrasinya data
dan informasi Iptek
Dikti

2

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

%

SK.3

Meningkatnya
kepuasan pengguna
terhadap layanan
terpadu Pusdatin
Iptek Dikti

3

Indeks kepuasan
pengguna internal
Kemenristekdikti
terhadap layanan
terpadu Pusdatin Iptek
Dikti

Indeks

4

Indeks Kepuasan
pengguna eksternal
terhadap layanan
terpadu Pusdatin Iptek
Dikti

(skala
likert 1-4)

Indeks
(skala
likert 1-4)
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Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Target
SAT
2016

2017

2018

2019

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SK.4

Diterapkannya
kebijakan
pengelolaan data dan
informasi Iptek Dikti

5

Tingkat kepatuhan
terhadap kebijakan
pengelolaan data dan
informasi Iptek Dikti

%

-

-

-

SK.5

Diterapkannya
kebijakan tata kelola
TIK terintegrasi

6

Tingkat kepatuhan
terhadap kebijakan tata
kelola TIK terintegrasi

%

-

-

-

SK.6

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

7

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

%

-

-

-

SK7

Dimanfaatkannya TIK
dalam pelaksanaan 8
area perubahan
Kemenristek Dikti

8

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

%

-

-

-

9

Rasio rencana aksi
reformasi birokrasi
Pusdatin Iptek Dikti
yang memanfaatkan
TIK terhadap total
rencana aksi reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek
Dikti pada tahun
berjalan.

%

100

100

100

100

10

Jumlah Layanan
Berbasis Digital

Layanan

-

-

-

7

11

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

%

91

92

93

94

100

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SK.8

SK.9

Terselenggaranya
roadmap reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek
Dikti berbasis TIK.

Terselenggaranya
sistem penganggaran
yang transparan dan
akuntabel.
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4.2 Kerangka Pendanaan
Pendanaan kegiatan di Pusdatin Iptek Dikti adalah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari
rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman
dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran
dokumen Renstra Pusdatin Iptek Dikti tahun 2016-2019 ini merupakan
kebutuhan optimal penyelenggaraan kegiatan Pusdatin Iptek Dikti yang
disinkronkan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia di
internal Pusdatin Iptek Dikti. 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 Pusdatin Iptek Dikti.
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BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin Iptek Dikti revisi ini merupakan
arah pengembangan

Pusdatin

Iptek

Dikti

hingga

tahun

2019

berdasarkan perubahan Renstra Kemenristek Dikti berdasarkan Permen
Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017.

Renstra Pusdatin Iptek Dikti

selaras dengan peta jalan reformasi birokrasi Kemenristek Dikti sebagai
upaya sistematis dalam melakukan revolusi mental berbasis TIK di
lingkungan Kemenristek Dikti. Selain itu, Renstra Pusdatin Iptek
yang

disusun

perlu

diselaraskan

dengan

IT

Dikti

Masterplan

Kemenristek Dikti, agar seluruh rencana strategis pengelolaan TIK
Kemenristek Dikti yang menjadi tanggung jawab Pusdatin Iptek Dikti dapat
dimasukkan dan memiliki anggaran untuk dilaksanakan.
Keselarasan (alignment) dalam penyusunan Renstra Pusdatin Iptek
Dikti maupun dalam pelaksanaan strategi dan kegiatan Pusdatin Iptek
Dikti perlu dijaga secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini untuk
memastikan upaya strategis yang dilakukan Pusdatin Iptek Dikti sesuai
peran yang dipilihnya dapat memberikan nilai tambah bagi Kemenristek
Dikti. Menjaga keselarasan (alignment) ini juga termasuk melakukan
pemutakhiran Renstra Pusdatin Iptek Dikti sesuai perkembangan terakhir
Renstra Kemenristek Dikti, reformasi birokrasi Kemenristek Dikti maupun
IT Masterplan Kemenristek Dikti.
Suatu strategi yang baik bukan hanya ditentukan oleh rencana
strategi yang baik saja, namun juga

sangat

ditentukan

oleh

implementasi atas rencana strategi tersebut. Untuk itu, maka eksekusi
Renstra Pusdatin Iptek DIkti menjadi kunci utama yang menentukan
pencapaian Visi Pusdatin Iptek Dikti tahun 2019 serta pemenuhan
harapan stakeholder terhadap Pusdatin Iptek Dikti tahun 2016-2019.
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LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
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Tabel 6. Matriks kinerja dan pendanaan (lama)

Target
No.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi

2015

2016

2017

Alokasi (Rp.)
2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

34.860.000.000

34.860.000.000

34.860.000.000

34.860.000.000

Unit Organisasi
Pelaksana

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PUSAT DATA DAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
1
SK.1

SK.2

SK.3

SK.4

SK.5

SK.6

SK.7

SK.8

Pengembangan Data dan Informasi Iptek dan Dikti
Tersedianya draft kebijakan pengelolaan data, informasi,
pengetahuan dan TIK Iptek Dikti
IKSK.1. Jumlah draft kebijakan pengelolaan data, informasi,
pengetahuan dan TIK Iptek Dikti.
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
untuk setiap layanan TIK
IKSK.2. Rasio NSPK yang dikeluarkan terhadap total layanan
TIK.
Tersedianya kebijakan dan/atau standar pengelolaan data,
informasi dan pengetahuan terkait ilmu pengetahuan,
teknologi, dan pendidikan tinggi.
IKSK.3. Jumlah kebijakan dan/atau standar pengelolaan data,
informasi dan pengetahuan terkait ilmu pengetahuan,
teknologi, dan pendidikan tinggi.
Terbangunnya informasi geospasial tematik untuk
pengembangan Iptek Dikti berbasis kewilayahan.
IKSK.4. Jumlah informasi geospasial tematik untuk
pengembangan Iptek Dikti berbasis kewilayahan yang
dihasilkan.
Terbangunnya jaringan Iptek nasional yang mampu
menciptakan sinergi dalam mengintegrasikan data, informasi,
dan pengetahuan tentang Iptek.
IKSK.5. Jumlah jaringan Iptek nasional yang terbangun dan
aktif.
Terselenggaranya quality assurance terhadap data, informasi,
dan pengetahuan tentang Iptek Dikti.
IKSK.6. Rasio data, informasi, dan pengetahuan tentang iptek
dikti yang tidak sesuai quality standard yang ditentukan
Pusdatin Iptek Dikti terhadap total data, informasi, dan
pengetahuan tentang Iptek Dikti yang berada dalam
kewenangan Pusdatin Iptek Dikti.
IKSK.7 Rasio kelengkapan data pendidikan tinggi terhadap
standar nasional pendidikan tinggi
Tersedianya Decision Support Management Iptek Dikti untuk
membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
IKSK.8. Tingkat penerimaan pimpinan terhadap Decision
Support Management Iptek Dikti.
Tersedianya indikator Iptek sesuai kebutuhan.
IKSK.9. Jumlah indikator Iptek
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Terselenggaranya diseminasi informasi dan pengetahuan Dikti
dalam mendukung pembangunan nasional.
IKSK.10. Rasio informasi dan pengetahuan Dikti yang di
diseminasi sesuai agenda prioritas nasional terhadap total
informasi pengetahuan Dikti yang didiseminasi.
Meningkatnya kompetensi SDM pengelola data, informasi dan
TIK Iptek Dikti.
IKSK.11. Competency Gap Index (CGI) SDM pengelola data,
informasi dan TIK Iptek Dikti.
Terbangunnya jaringan pengelola data, informasi dan TIK Iptek
Dikti.
IKSK.12. Jumlah jaringan pengelola data, informasi dan TIK
Iptek Dikti yang terbangun dan aktif.
Tersedianya roadmap perluasan e-Government sesuai dengan
roadmap RB nasional 2015-2019 (Permenpan RB 11/2015).
IKSK.13. Tingkat keselarasan roadmap perluasan eGovernment terhadap Renstra dan roadmap reformasi
birokrasi Kemenristek Dikti.
Tersedianya TIK terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan
RB Kemenristekdikti.
IKSK.14. Rasio program, kegiatan dan rencana aksi reformasi
birokrasi yang memanfaatkan TIK terhadap total program,
kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi Kemenristek
Dikti.
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan data,
informasi, pengetahuan dan TIK secara perodik.
IKSK.15. Jumlah permasalahan terkait monitoring dan evaluasi
pengelolaan data, informasi, pengetahuan dan TIK yang terjadi
berulang.

Dukungan manajemen dan teknis

Terselenggaranya roadmap reformasi birokrasi di lingkungan
Pusdatin Iptek Dikti yang selaras dengan grand design
reformasi birokrasi nasional. Serta roadmap reformasi birokrasi
Kemenristek Dikti.
IKSK.16. Rasio rencana aksi reformasi birokrasi tahun berjalan
yang berhasil dilaksanakan terhadap total rencana aksi
reformasi birokrasi Pusdatin Iptek Dikti pada tahun berjalan.
Terselenggaranya sistem penganggaran yang transparan dan
akuntabel.
IKSK.17. Rasio realisasi APBN/APBN-P Pusdatin Iptek Dikti
tahun berjalan terhadap RKA-KL APBN/APBN-P tahun
berjalan.
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Tabel 7. Matriks kinerja dan pendanaan (baru)

Alokasi Anggaran (Rp.)
Bidang TU

Bagian IASI

Bagian Datin Iptek

Bagian PDDikti

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Sasaran Kegiatan

Kepegawaian &
Persuratan

Keuangan

Perlengkapan

Jaringan dan
Sarana

Aplikasi dan
Sistem
Informasi

Pengumpulan
Data &
Informasi

Pengolahan
Data dan
Informasi

Informasi
dan Publikasi

Pengolahan
Data

459,802,000

961,792,500

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
SK.1

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

1

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.

105,025,000

Rasio data yang terintegrasi
terhadap total data terkait
Iptek Dikti yang seharusnya
terintegrasi
Indeks kepuasan pengguna
internal Kemenristekdikti
terhadap layanan terpadu
Pusdatin Iptek Dikti
Indeks Kepuasan pengguna
eksternal terhadap layanan
terpadu Pusdatin Iptek Dikti

855,720,000

CUSTOMER PERSPECTIVE
SK.2

Terintegrasinya data dan informasi Iptek
Dikti

2

SK.3

Meningkatnya kepuasan pengguna
terhadap layanan terpadu Pusdatin Iptek
Dikti

3

4

844,614,000

5,745,998,000

1,529,764,000

13,154,494,000

1,488,200,000

205,950,000

4,345,635,000

648,150,000

322,740,000

922,202,000

663,000,000

1,848,132,000

199,737,500

4,432,962,000

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SK.4

Diterapkannya kebijakan pengelolaan
data dan informasi Iptek Dikti

5

Tingkat kepatuhan terhadap
kebijakan pengelolaan data
dan informasi Iptek Dikti

SK.5

Diterapkannya kebijakan tata kelola TIK
terintegrasi

6

SK.6

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

7

Tingkat kepatuhan terhadap
kebijakan tata kelola TIK
terintegrasi
Rasio perjanjian kerjasama
yang ditindaklanjuti terhadap
total perjanjian kerjasama
terkait diseminasi &
pemanfaatan data, informasi
& knowledge Iptek Dikti

SK7

Dimanfaatkannya TIK dalam pelaksanaan
8 area perubahan Kemenristek Dikti

8

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

229,890,000

189,020,000

170,000,000

736,800,000
170,000,000
53,990,000

1,265,300,000

201,600,000

Alokasi Anggaran (Rp.)
Bidang TU

Bagian IASI

Bagian Datin Iptek

Bagian PDDikti

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Sasaran Kegiatan

Kepegawaian &
Persuratan

Keuangan

Perlengkapan

Jaringan dan
Sarana

Aplikasi dan
Sistem
Informasi

Pengumpulan
Data &
Informasi

Pengolahan
Data dan
Informasi

Informasi
dan Publikasi

Pengolahan
Data

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SK.8

Terselenggaranya roadmap reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek Dikti berbasis
TIK.

9

10

SK.9

Terselenggaranya sistem penganggaran
yang transparan dan akuntabel.

11

Rasio rencana aksi reformasi
birokrasi Pusdatin Iptek Dikti
yang memanfaatkan TIK
terhadap total rencana aksi
reformasi birokrasi Pusdatin
Iptek Dikti pada tahun
berjalan.
Jumlah layanan berbasis
digital
Rasio realisasi APBN/APBNP Pusdatin Iptek Dikti tahun
berjalan terhadap RKA-KL
APBN/APBN-P tahun
berjalan
Sub Total
Total

92,070,000

54,420,000

59,862,000

30.000.000

538.630.000

379.880.000

1.176.200.000

1.193.250.000

4,345,635,000

2,230,365,000
6,576,000,000

4,607,936,000

7,775,892,000
12,383,828,000
44,417,460,000

61,140,000

966,684,000

5,861,558,000

1,589,626,000
8,417,868,000

13,343,514,000

3,696,250,000
17,039,764,000

LAMPIRAN 2: MATRIKS KERANGKA REGULASI

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016-2019

Tabel 8. Matriks Kerangka Regulasi
Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Draft masukan RUU Sinas Iptek
terkait penataan Sistem Informasi
Iptek Nasional

Memberikan landasan yang kuat
dalam pengumpulan dan integrasi
data iptek secara nasional

UndangUndang

2

Kebijakan pengelolaan Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi

Pendelegasian dari UU No 12
Tahun 2012 pasal 56

Peraturan
Menteri

3

Kebijakan Tata Kelola Teknologi
Informasi di Kemristekdikti

4

Kebijaan Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

5

Memberi masukan bagi Draft
Permenristekdikti tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik

Perlunya pengaturan
penyelenggaraan sistem
elektronik di Kementerian agar
efektif dan efisien
1. Menjadi landasan dalam
penyelenggaraan dan
pengaturan LPSE di
Kementerian
2. Revisi Permenristek No.
01/M/PER/IV/2011 karena
perubahan nomenklatur
Menjadi landasan dalam
penyelenggaraan layanan
pengadaan barang dan jasa
secara elektronik

6

Kebijakan terkai t Penetapan tim
LPSE Kementerian

Pendelegasian dari
Permenristekdikti tentang LPSE

Keputusan
Menteri

7

Pengaturan lebih lanjut sistem
Informasi Iptek Nasional

Perlunya landasan yang kuat
dalam melakukan koordinasi
integrasi dan pengumpulan data
iptek lintas K/L

Peraturan
Presiden

No
1

Urgensi Pembentukan

Strata
Kebijakan

Peraturan
Menteri

Peraturan
Menteri

Peraturan
Menteri

Unit
Penanggungjawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

Bidang Data dan
Informasi Iptek

K/L terkait,
Biro Hukor

2016

Bidang Pangkalan
Data Pendidikan
Tinggi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2016

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2017

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2016

Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi

Biro
Keuangan
dan Umum,
Biro Hukor

2016

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2016-2019
(setiap tahun)

Bidang Data dan
Informasi Iptek

K/L terkait,
Biro Hukor

2017-2018

Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

8

Kebijakan tentang Penetapan CIO
dan pembentukan Komite Teknik

Pendelegasian dari
Permenristekdikti tentang Tata
Kelola IT

Keputusan
Menteri

9

Standar data, tata kelola dan
layanan data standar nasional
pendidikan tinggi

Interoperabilitas data antar K/L
yang mengelola data pedidikan

Peraturan
Menteri

10

Pengembangan standar keamanan
informasi, standar pusat data,
standar pengembangan aplikasi

Acuan minimal dalam
pengelolaan keamanan informasi,
pusat data, dan pengembangan
aplikasi

Peraturan
Menteri atau
lebih rendah

11

Kebijakan dan Standar Manajemen
Layanan TIK

Acuan minimal dalam mengelola
layanan TIK

Peraturan
Menteri atau
lebih rendah

12

Pengaturan terkait mitigasi dan
pemulihan bencana

Pengelolaan mitigasi dan
pemulihan bencana

Peraturan
Menteri atau
lebih rendah

13

Revisi kebijakan Tata Kelola TIK
dan Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi

Mengantisifasi perubahan
lingkungan organisasi dan
kebijakan program

Peraturan
Menteri atau
lebih rendah

Urgensi Pembentukan

Strata
Kebijakan

Unit
Penanggungjawab
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
Bidang Pangkalan
Data Pendidikan
Tinggi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
Bidang
Infrastruktur,
Aplikasi, dan
Sistem Informasi
dan Bidang
Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2017-2019
(setiap tahun)

BSNP, Biro
Hukor

2018

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2018

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2018

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2018

Unit utama
terkait, Biro
Hukor

2019

