RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015, Pusat
Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki peranan pendukung terhadap pelaksanaan tugastugas pokok Kementerian dengan lingkup tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
sistem informasi, manajemen data termasuk pengumpulan dan pengolahan data, serta
memberikan pelayanan data dan informasi Industri. Sehingga, Struktur Organisasi Pusdatin
pun memfokuskan kepada pengembangan basis data sebagai bagian upaya meningkatkan
ketersediaan data yang akurat dan terbaru, sistem informasi yang menangani jaringan
komunikasi maupun informasi sebagai sebuah sarana infrastruktur yang diperlukan untuk
meningkatkan arus informasi, dan pelayanan informasi untuk memberikan informasi industri
baik kepada pihak internal maupun eksternal kementerian Perindustrian.
Sebagaimana tercantum pada Renstra 2015-2019, Visi Pusdatin adalah “Menjadi
Yang

Terkemuka

dalam

penyajian

dan

Terbaik

dalam

pelayanan

di

kalangan

lembaga/institusi pemerintahan bidang informasi”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut,
Pusdatin menetapkan tiga MISI yang secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) Pusdatin
dalam peranannya sebagai Penunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Kementerian
Perindustrian akan terus-menerus berupaya mendorong kelancaran arus informasi; (2)
Pusdatin sebagai unit yang berperan dalam pelayanan data dan informasi akan berupaya
memberikan layanan informasi yang bermutu kepada Publik, baik internal maupun eksternal
Kementerian Perindustrian; dan (3) Pusdatin dalam peranannya sebagai Pembina di bidang
sistem informasi Industri berupaya mendorong peningkatan profesionalisme dan penguasaan
di bidang teknologi informasi baik di daerah maupun di Pusat.
Rencana kegiatan Pusdatin untuk tahun 2015-2019 sebagaimana yang tercantum dalam
Renstra

terbagi

kedalam

empat

bagian,

yaitu:

(1)

Pengembangan

Organisasi/Ketatalaksanaan/Kelembagaan; (2) Pengembangan SDM; (3) Pengembangan
Basis Data; dan (4) Pengembangan Sarana / Jaringan. Dalam rangka melaksanakan Rencana
Kegiatan tersebut Kegiatan Pusdatin pada tahun 20176 terbagi kedalam 7 (tujuh) kelompok
output, yaitu: (1) Basis Data di Bidang Industri; (2) Aplikasi; (3) Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi; (4) Informasi di Bidang Industri; (5) Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE); (6) Dukungan Operasional Organisasi; dan (7) Layanan Perkantoran.
Pelaksanaan kegiatan tahun 2017 ini merupakan periode ketiga dari pelaksanaan
arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pada rencana strategis 2015-2019. Secara
umum Pusdatin telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya
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dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin pada tahun tersebut. Realisasi anggaran Pusdatin
pada

tahun

2017

mencapai

Rp22.416.229.951,-

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp25.270.446.000,- atau sebesar 88,7 persen, namun pada pagu anggaran ini terdapat
anggaran yang diblokir sebesar Rp371.300.000 sehingga capaian realisasi anggaran Pusdatin
dibandingkan terhadap Pagu tanpa blokir adalah sebesar 90,03 persen. Apabila dibandingkan
dengan capaian realisasi Anggaran tahun 2016 sebesar Rp22.838.131.084,- maka realisasi
anggaran yang dicapai Pusdatin pada tahun 2017 secara nominal rupiah terlihat menurun.
Demikian pula apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 yang sebesar
Rp23.305.922.424. Walaupun realisasi secara rupiah menurun, namun secara persentase
realisasi Pusdatin mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Hal ini
dikarenakan pagu anggaran terakhir yang diterima Pusdatin lebih kecil dari tahun ke tahun.
Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian
kinerja Pusat Data dan Informasi pada tahun 2017 antara lain adalah: (1) Adanya kebijakan
pemotongan anggaran maupun realokasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian
pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran; (2) Masih adanya kegiatan yang mengalami
perubahan format pelaksanaan kegiatan menyebabkan kegiatan tersebut baru dapat
dilaksanakan pada Triwulan akhir; (3) Keterbatasan SDM yang ada saat ini juga menjadi
kendala dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemrosesan administrasi.
Adapun langkah dan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan dalam perencanaan
program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya adalah: (1) Mengevaluasi kegiatan, terutama
yang masih akan dilaksanakan kembali; (2) Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan
seksama termasuk jadwal pelaksanaannya agar dapat merata pada setiap Triwulan sehingga
tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun; (3) Melakukan koordinasi
dengan pihak yang terkait anggaran dan pelaksanaan kegiatan; (4) Menyesuaikan
penyusunan kegiatan dengan perkembangan arah kebijakan pimpinan.
Dengan disusunnya LAKIP Pusat Data dan Informasi tahun 2017 ini, diharapkan
dapat diketahui sejauh mana pencapaian Pusdatin dalam mencapai sasaran tahun 2017 dan
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik
bagi peningkatan kinerja Pusdatin dalam menunjang peningkatan kinerja Sekretariat
Jenderal dan Kementerian Perindustrian.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

T

UPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) merupakan bagian yang sangat penting
untuk menentukan peran yang harus dijalankan oleh Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit organisasi yang mempunyai
peranan strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

pokok Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor:

107/M-

IND/PER/11/2015 Bab XIII Bagian Kesatu disebutkan bahwa:
Pasal 779, (1) Pusat data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal.
(2) Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.
Pasal 780, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan
sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan
informasi.
Pasal 781, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 780,
Pusdatin menyelenggarakan fungsi:
a.

pelaksanaan

penyusunan

kebijakan

teknis,

pengelolaan,

pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras dan infrastruktur
jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi;
b.

pelaksanaan

penyusunan

kebijakan

teknis,

pengumpulan

dan

pengolahan serta pengelolaan sistem basis data dan informasi;
c.

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan
jaringan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan
penyajian informasi; dan
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d.

pelaksanaan penyusunan, rencana dan program, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan manajemen
kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah
tangga, dan tata usaha Pusdatin.

Dengan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas, Pusdatin memiliki peranan
pendukung terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok Kementerian dengan lingkup
tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data
termasuk pengumpulan dan pengolahan data, serta memberikan pelayanan data dan
informasi Industri. Sementara fungsi Pusdatin yang disebutkan dalam pasal 780
merupakan bagian yang tak kalah pentingnya yang harus dimiliki Pusdatin demi
kelancaran pelaksanaan tugasnya.
Selain tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraikan di atas, Pusdatin juga
melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Pimpinan guna menunjang
Program Prioritas Kementerian yaitu terkait dengan upaya Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN), Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional,
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

1.2

Peran Strategis Pusat Data dan Informasi
Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

107/M-

IND/PER/11/2015, Pusdatin berperan penting dalam:


Menunjang pelaksanaan tugas Kementerian;



Pembinaan Sistem Informasi Kementerian;



Pengumpulan dan pengolahan data Industri maupun yang terkait;



Pembinaan dan Pengembangan sistem jaringan maupun sistem layanan
data/informasi Industri;



Pembinaan, pengumpulan dan pengembangan basis data sektoral dan regional;



Pembinaan jabatan fungsional Statistisi dan Pranata Komputer.
Sebagai salah satu unit penunjang, Pusdatin dipersiapkan sebagai tempat

tersedianya data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan internal dan
eksternal Kementerian Perindustrian. Pusdatin diharapkan mampu berperan untuk
mensuplai data dan informasi yang dibutuhkan, terutama data-data statistik baik
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yang bersumber dari pencatatan administratif maupun yang diperoleh dari berbagai
sumber yang dapat dipercaya.
Adapun yang dimaksud kalangan internal adalah unit-unit di lingkungan
Kementerian Perindustrian baik di tingkat Pusat maupun instansi vertikal di daerah.
Sedangkan kalangan eksternal dimaksud adalah dunia usaha baik Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi, serta lembaga-lembaga akademi ataupun perguruan tinggi,
kalangan instansi/lembaga pemerintahan lainnya di luar Kementerian Perindustrian,
serta kalangan masyarakat lebih luas guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran
dan partisipasinya dalam program pembangunan pemerintah.
Sejalan dengan peranan penunjang Pusdatin di bidang data dan informasi
maka kegiatan-kegiatan pembinaan di bidang sistem informasi dan statistik juga
menjadi salah satu peranan penting yang harus dijalankan oleh Pusdatin khususnya
dalam menunjang proses monitoring, perencanaan dan pengendalian pembangunan
nasional di bidang industri sebagai bagian dari upaya koordinasi program
pembangunan di bidang industri.
Sementara itu, masih berkaitan dengan Tupoksi nya, Pusdatin juga
berperan dalam membina para pejabat fungsional Statistisi maupun Pranata
Komputer

khususnya

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian,

mengingat

banyaknya pekerjaan-pekerjaan pengolahan maupun pengelolaan data yang
memerlukan keahlian/keterampilan di bidang statistik maupun komputer. Dalam hal
ini, Pusdatin juga telah didukung Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Statistisi, dalam rangka upaya
peningkatan profesionalisme SDM terutama dalam pendayagunaan Teknologi
Informasi maupun metoda-metoda statistik serta membantu pengembangan karir
para Statistisi maupun Pranata Komputer sebagai bagian dari pengembangan
motivasi.
Di sisi lain, pengembangan e-Government sebagai salah satu wujud nyata
dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian
Perindustrian (atau e-Kemenperin) juga merupakan bagian yang menjadi fokus
perhatian Pusdatin terutama dari sisi pembinaan jangka panjang dalam rangka
reformasi, pembaharuan/modernisasi budaya kerja menuju cara kerja yang lebih
maju (lebih efisien, lebih produktif dan lebih efektif) yakni dengan dukungan
elektronik sekaligus untuk mendukung tercapainya ”Good Governance”.
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1.3

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi merupakan bagian yang tak kalah pentingnya bagi
Pusdatin dalam menjalankan aktivitas manajemen, baik kegiatan operasional
(substantif) maupun kegiatan yang bersifat administratif.
Organisasi Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, disusun
sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 23 Januari Tahun 2015 Tentang
Organisasi

Kementerian

Negara

dan

dijabarkan

melalui

Peraturan

Menteri

Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tertanggal 30 November Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Pusat Data dan
Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi yang membawahi 1 (satu)
Bagian, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 6 (enam) Sub Bidang, yaitu:
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana dan
program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian dan
manajemen kinerja pegawai, serta urusan keuangan, perlengkapan, rumah
tangga, dan tata usaha Pusdatin.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan dan Umum.
2. Bidang Sistem Informasi
Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan
infrastruktur jaringan serta perangkat lunak dan program aplikasi.
Bidang Sistem Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan; dan
b. Subbidang Perangkat Lunak dan Program Aplikasi.
3. Bidang Sistem Basis Data
Bidang Sistem Basis Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta
pengelolaan sistem basis data dan informasi industri, perkembangan peluang
pasar dan teknologi industri.
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Bidang Sistem Basis Data terdiri atas:
a. Subbidang Basis Data dan Informasi Industri; dan
b. Subbidang Basis Data dan Informasi Pasar dan Teknologi Industri.
4. Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi
Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, analisis data dan penyajian informasi.
Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Data; dan
b. Subbidang Penyajian Informasi.
Sementara para pejabat fungsional berada langsung di bawah Kepala Pusat Data
dan Informasi.
Gambaran struktur organisasi Pusdatin selengkapnya dapat dilihat pada
Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi
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Struktur organisasi tersebut memfokuskan kegiatan Pusdatin kepada
pengembangan basis data sebagai bagian upaya meningkatkan ketersediaan data
yang akurat dan terbaru, pengembangan sistem informasi sebagai sebuah sarana
infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan arus informasi lintas sektoral
maupun regional, serta pelayanan informasi. Disamping itu Pusdatin juga memiliki
kegiatan penunjang atau kegiatan yang lebih bersifat fasilitatif guna mendukung
kegiatan-kegiatan pokok/operasional (substantif) dari Pusdatin.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi

P

enyusunan rencana strategis setiap organisasi, tidak akan terlepas dari visi,
misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.
Visi Pusdatin adalah Menjadi sumber acuan utama dalam penyediaan

data dan informasi industri untuk mendukung daya saing industri
nasional. Visi ini merupakan refleksi dari keinginan Pusdatin untuk mampu
memberikan sajian data dan informasi yang senantiasa lebih baik dari sebelumnya
kepada publik. Reputasi yang cukup baik dengan penghargaan yang pernah
diterima, merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pusdatin untuk tetap
mempertahankan dan memelihara apa yang telah pernah dicapai selama ini. Oleh
karena itu, seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan komunikasi
global dunia maupun antar berbagai wilayah regional dunia serta adanya globalisasi
kesadaran masyarakat informasi dunia, Pusdatin secara terus-menerus berupaya
untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan Sumber Daya Manusianya demi
terciptanya efisiensi, produktifitas dan efektifitas kerja yang lebih baik.
Misi Pusdatin yang perlu dikembangkan sebagai prinsip-prinsip yang harus
dipegang dalam penjabaran tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai, adalah:
Pertama,

Pusdatin dalam peranannya sebagai Penunjang pelaksanaan tugastugas pokok Kementerian Perindustrian akan terus-menerus berupaya
mendorong kelancaran arus informasi lintas regional dan lintas
sektoral dalam rangka menunjang implementasi program-program
utama Kementerian Perindustrian maupun upaya-upaya koordinasi
dan komunikasi yang lebih efektif baik intersektoral maupun
interregional serta menunjang proses monitoring, perencanaan dan
pengendalian terhadap pembangunan nasional khususnya di bidang
industri.

Kedua,

Pusdatin sebagai unit yang berperan dalam pelayanan data dan
informasi akan berupaya memberikan layanan informasi yang
bermutu kepada Publik (baik internal maupun eksternal Kementerian
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Perindustrian, seperti: Dunia Usaha, Masyarakat luas, institusi
pendidikan, instansi terkait dan lembaga/institusi lainnya yang
membutuhkan) dengan terus-menerus meningkatkan aksesibilitas
publik terhadap informasi Industri melalui jangkauan sistem jaringan
informasi dan komunikasi yang seefektif mungkin serta menyediakan
dukungan data/informasi yang akurat, tepat waktu, tepat guna dan
tepat sasaran bagi perumusan kebijakan dan proses pengambilan
keputusan.
Ketiga,

Pusdatin dalam peranannya sebagai Pembina di bidang sistem
informasi industri berupaya mendorong peningkatan profesionalisme
dan penguasaan di bidang teknologi informasi baik di daerah (dalam
kerangka kerjasama lintas regional) maupun di Pusat sebagai sebuah
upaya modernisasi sistem manajemen dan administrasi melalui
dukungan

elektronik

digital

serta

meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas kinerja pelayanan maupun kolaborasi sistem jaringan
Online.
Secara statis, di luar perkembangan topik strategis ataupun perubahan
situasi dan kondisi yang terjadi, maka tujuan yang ingin dicapai Pusdatin pada
dasarnya adalah: Menunjang upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,
pemenuhan kebutuhan internal Kementerian Perindustrian, meningkatkan cara
penyebaran dan aksesibilitas yang lebih efektif serta meningkatkan kelancaran
komunikasi lintas sektoral dan regional melalui sistem jaringan pertukaran informasi.
Program Tahunan Pusdatin merupakan bagian Renstra 2015-2019 yang merupakan
penjabaran dari topik strategis termasuk rancangan RPJM (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah) yang telah disusun Pemerintah dan menjadi arahan bagi
perjalanan Pusdatin selama lima tahun (2015-2019). Oleh karena itu, Tujuan yang
ingin dicapai Pusdatin secara keseluruhan tidak terlepas dari arahan dalam Renstra
tersebut, yaitu:
a.

Mengembangkan informasi dan aplikasi Online dalam rangka menunjang
kelancaran implementasi program Kementerian Perindustrian khususnya
program penataan struktur Industri dan membina pengembangan aplikasi eGovernment guna meningkatkan kualitas kelembagaan unit-unit organisasi
Kementerian Perindustrian dalam fungsi fasilitator dan pelayanan publik.

b.

Mengembangkan layanan offline untuk mengantisipasi publik yang tidak
mampu mengakses secara online.

c.

Mengembangkan basis data Industri untuk mendukung pengembangan
informasi online dan offline yang terkait dengan butir (a) dan butir (b) di atas.
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d.

Mengembangkan infrastruktur sistem jaringan untuk memfasilitasi layanan
informasi online maupun mendukung pengembangan aplikasi dan basis data
online agar mampu diakses melalui LAN, MAN, WAN maupun melalui telepon
seluler dan peralatan elektronik lainnya dan sekaligus diharapkan mampu
meningkatkan kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsi fasilitator
dan pusat pelayanan.

e.

Meningkatkan kemampuan administratif Pusdatin sendiri.

f.

Membina penyelenggaraan Sistem Informasi dan e-Government di Kementerian
Perindustrian.

g.

Meningkatkan kemampuan dan wawasan pengetahuan SDM baik mengenai
Teknologi Informasi maupun e-government melalui sosialisasi, workshop dan
pelatihan sebagai bagian dari proses transformasi ke budaya kerja dengan
dukungan elektronik,
Agar kinerja dalam pencapaian Tujuan tersebut terukur pada saat evaluasi,

maka ada 7 (tujuh) sasaran strategis utama yang telah ditetapkan Pusdatin sebagai
berikut:
1.

Meningkatnya kinerja administratif Pusdatin
Untuk pengukuran kinerja administratif Pusdatin ini akan dilakukan melalui
indikator persentase realisasi pekerjaan yang akuntabel.

2.

Meningkatnya

kinerja

Online

sistem

informasi

Kementerian

Perindustrian
Peningkatan kinerja Online Sistem Informasi Kementerian Perindustrian dapat
diukur melalui berapa banyak aplikasi-aplikasi online yang telah dikembangkan
di berbagai unit internal Kementerian Perindustrian.
3.

Meningkatnya

kesiapan

aparat

Kementerian

Perindustrian

menghadapi transformasi ke budaya kerja dukungan elektronik
Kesiapan aparat dalam menghadapi perubahan budaya kerja kepada suatu
cara kerja yang lebih modern, dalam arti lebih efisien, produktif dan efektif,
merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai khususnya dalam upaya
meningkatkan

pengetahuan

dan

wawasan

SDM.

Upaya

peningkatan

pengetahuan dan wawasan SDM ini dilakukan melalui sosialisasi, workshop
maupun pelatihan di bidang Teknologi Informasi dan e-Government. Sehingga
berapa banyak aparat yang telah mengikuti sosialisasi, workshop dan pelatihan
tersebut akan merupakan ukuran Indikator kinerjanya.
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4.

Meningkatnya kinerja layanan informasi Publik Online
Ada dua indikator kinerja yang dapat dijadikan ukuran meningkatnya kinerja
layanan informasi publik online, yaitu:


Banyaknya aplikasi berbasis intra/internet yang telah diremajakan maupun
dikembangkan untuk kepentingan layanan informasi, mengingat bahwa
pengembangan aplikasi online berbasis intra/internet sudah diterima
sebagai sebuah aplikasi yang berbasis komunikasi global serta efektif dan
cepat dalam menunjang kelancaran layanan informasi kepada publik.


5.

Banyaknya akses terhadap informasi online.

Terlayaninya permintaan user offline
Layanan

offline yang diselenggarakan

mengantisipasi

Pusdatin

diselenggarakan

untuk

masyarakat yang tidak memiliki fasilitas untuk mengakses

secara online. Sehingga target yang ingin dicapai disini adalah bagaimana para
pengunjung yang datang dapat terlayani dengan sebaik mungkin.
6.

Meningkatnya kinerja sistem basis data
Sistem basis data merupakan sebuah cara yang sudah diakui efisien dan efektif
untuk menyimpan, memelihara dan mengendalikan data dengan mudah. Oleh
karenanya, semakin banyak data yang dapat ditransformasi kedalam bentuk
basis data, maka akan semakin meningkat kinerja sistem basis data tersebut
khususnya dalam mendukung layanan baik informasi online maupun offline.
Oleh karenanya, indikator kinerja yang digunakan di sini adalah banyaknya
basis data yang telah diremajakan dan dikembangkan. Bahkan akan
dikembangkan lebih jauh sudah seberapa banyak basis data yang berbasis
Web. Meskipun basis web ataupun internet sudah diakui sebagai basis
komunikasi global yang mampu menjamin pengiriman data yang cepat maupun
kompatibelitas data yang ditransfer, namun tidak seluruh basis data perlu
berbasis web. Contohnya, basis data yang diperlukan untuk tujuan analisis
akan lebih efektif bila tidak berbasis web.

7.

Meningkatnya kinerja sistem dan jaringan layanan online
Sistem dan jaringan layanan online sangatlah penting guna mendukung
kelancaran arus informasi online maupun dalam pengembangan sistem
database dan aplikasi. Kinerja sistem dan jaringan layanan online ini akan
sangat tergantung pada kecepatan arus informasi yang dapat dilayani dan
seberapa luas jangkauan daripada sistem jaringan tersebut. Oleh karena itu,
Indikator kinerja sistem dan

jaringan layanan online ini adalah besarnya

kapasitas layanan online (bandwith) dan jumlah simpul jaringan yang ada.
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Rencana kegiatan Pusdatin untuk tahun 2016 secara garis besar terbagi
kedalam empat bagian utama, yakni:
a. Pengembangan Organisasi/Ketatalaksanaan/Kelembagaan
Kegiatan

yang

tercakup

di

sini

meliputi

kegiatan-kegiatan

program

pengembangan layanan administratif, fasilitasi, pengukuran dan evaluasi kinerja,
yang terdiri atas:
1).

Penyusunan program dan evaluasi, merupakan kegiatan perencanaan mulai
dari menyusun dan mengembangkan gagasan/konsep/program, mengkajiulang, mengukur dan mengevaluasi realisasi kegiatan, sampai dengan
pembuatan buku-buku laporan. Rincian kegiatan yang dilakukan disini,
antara lain:

2).



Penyusunan program & rencana kerja/teknis/program



Penyusunan RKA-K/L



Pembuatan LAKIP



Pembuatan PERKIN dan RENKIN



Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Belanja Pegawai, yaitu salah satu bentuk layanan administratif untuk
pembayaran gaji pegawai selama tahun 2016.

3).

Belanja Keperluan Perkantoran adalah kegiatan pengadaan keperluan
kantor untuk menunjang terlaksananya kegiatan rutin perkantoran, yang
mencakup Keperluan sehari-hari perkantoran, Inventaris kantor, Langganan
daya dan jasa, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan peralatan dan mesin
dan Perjalanan/Transport.

4).

Fasilitasi, Penataan Ruang Kerja

5).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan kegiatan pengadaan mesin
dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
operasional internal Pusdatin maupun untuk memfasilitasi unit/satker lain.

6).

Penatausahaan,

pembukuan,

verifikasi

dan

pelaksanaan

anggaran:

merupakan kegiatan rutin tata usaha yang dilaksanakan setiap hari baik
pencatatan administratif, surat-menyurat, laporan, verifikasi, penyiapan
anggaran dan sebagainya.
7).

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian merupakan kegiatan
yang dimaksudkan untuk Pembinaan & pelatihan pejabat fungsional
Statistisi, pejabat fungsional Pranata Komputer dan Pembinaan administratif
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kepegawaian

lainnya

baik

dari

segi

karir,

kemampuan

maupun

kompetensinya.
8).

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan: merupakan kegiatan
penataan

administratif

dan

pengaturan

keuangan

untuk

dapat

dipertanggung jawabkan.
9).

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan merupakan kegiatan
yang diperlukan untuk melakukan pencatatan administratif maupun
mengelola barang-barang inventaris/perlengkapan yang dimiliki Pusdatin
agar mampu menunjang baik kegiatan administratif maupun yang bersifat
operasional

10). Perencanaan dan Implementasi SAP adalah kegiatan penyusunan rencana
penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11). Kegiatan Administrasi dan fasilitasi lainnya merupakan kegiatan administrasi
dan fasilitasi yang belum tertampung pada butir-butir sebelumnya.
b. Pengembangan SDM
Kegiatan-kegiatan

yang

tercakup

di

sini

ditujukan

untuk

meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan SDM pegawai Pusdatin maupun pegawai di
lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka meningkatkan kesiapan
aparat terhadap setiap perubahan maupun transformasi budaya kerja.
c. Pengembangan Basis Data
Kegiatan yang tercakup disini pada intinya bertujuan pada pengumpulan data
baik data Primer maupun Sekunder yang terkait dengan sektor industri. Program
pengembangan basis data dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sistem
database sebagai basis data pendukung kegiatan-kegiatan layanan online.
Kegiatan pengembangan basis data secara umum dibagi menjadi enam kelompok
utama, yaitu:
1). Updating database yang bertujuan untuk pemutakhiran data dan informasi
sektor industri dalam upaya memenuhi kebutuhan pimpinan Kemenperin
guna mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan
industri nasional serta menunjang kegiatan kementerian, dunia usaha dan
dunia pendidikan dalam melakukan kajian dan perencanaan. Beberapa basis
data yang di-update adalah:
a). Data Investasi;
b). Data Direktori dan Kapasitas Produksi;
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c). Data PDB;
d). Data Statistik IBS;
e). Data Ekspor dan Impor 10 digit;
f). Data Industri Mikro kecil;
g). Data PDRB;
h). Data Eksportir dan Importir Updating database klaster industri.
2). Kerjasama pengumpulan data dengan BPS dengan tujuan agar memperoleh
data serta menjamin kesinambungan perolehan data dan informasi di sektor
industri baik secara regional maupun nasional. Data tersebut antara lain:
a). Pengumpulan data PDB menurut lapangan usaha triwulanan;
b). Pengumpulan data statistik Industri Besar Sedang;
c). Pengumpulan data realisasi ekspor (bulanan);
d). Pengumpulan data realisasi impor (bulanan);
e). Pengumpulan data realisasi ekspor menurut provinsi berdasarkan HS 10
digit.
3). Pengolahan data industri yang mencakup tahap baik pengolahan maupun
validasi terhadap data industri berikut:
a). Data ekspor hasil industri;
b). Data impor hasil industri;
c). Data impor berdasarkan kategori ekonomi;
d). Data industri dalam angka;
e). Data statistik industri besar sedang;
f). Data perkembangan komoditi industri terpilih;
g). Pelaksanaan RPJM sektor industri;
h). Perkembangan sektor industri.
4). Publikasi data industri agar dapat memberikan informasi secara lengkap dan
berkelanjutan secara teratur mengenai perkembangan industri melalui angkaangka riil dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan pada tahun berjalan
dan tahun sebelumnya kepada pimpinan kementerian serta dunia usaha.
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5). Verifikasi

TKDN

untuk

memperoleh

kebenaran

capaian

TKDN

yang

dilaksanakan secara self assesment oleh setiap penyedian barang/jasa
produksi.
d. Pengembangan Sarana / Jaringan
Kegiatan yang tercakup disini pada intinya bertujuan untuk Mengembangkan
Aplikasi dan Sistem Jaringan yang secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:
1). Pengembangan Layanan Informasi Offline
2). Pengembangan Layanan Informasi Online
3). Pengembangan Kemampuan Sistem Jaringan & Teknologi Informasi, yang
terdiri atas:
a). Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Jaringan
b). Pengembangan hardware & software
Dalam rangka melaksanakan Rencana Kegiatan Tahun 2016 tersebut Kegiatan
Pusdatin pada tahun 2016 dibagi kedalam 7 (tujuh) kelompok output, yaitu:
1.

Basis Data di Bidang Industri
Output

ini menitikberatkan pada upaya pencapaian salah satu misi Pusdatin

yaitu menyediakan data yang akurat dan up to date dengan melaksanakan lima
komponen kegiatan, yaitu: (1) Mengumpulkan dan Memproses Data Perusahaan
Industri; (2) Mengumpulkan dan Memproses Data Perusahaan Kawasan Industri;
(3) Mengumpulkan dan Memproses Data Perkembangan dan Peluang Pasar; (4)
Mengumpulkan dan Memproses Data Perkembangan Teknologi Industri; serta
(5) Menyelenggarakan Sosialisasi SIINas. Volume/satuan output ini berupa 4
(empat) jenis basis data.
2. Aplikasi
Merupakan pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk mewujudkan
sistem informasi industri yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan
bagi para stakeholder dalam berinteraksi dengan Kementerian Perindustrian
melalui sebuah sistem elektronik. Output ini terdiri atas tiga sub output yaitu: (1)
Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional dengan
komponen kegiatan Membangun Dan Mengembangkan Sistem Informasi Industri
Nasional; (2) Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi E-government dengan
komponen kegiatan Membangun Dan Mengembangkan Aplikasi E-government;
dan (3) Penyusunan Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi
Dan Komunikasi (TIK) dengan komponen kegiatan Menyusun Pedoman Dan
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Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Volume/satuan output ini berupa
5 (lima) aplikasi.
3.

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Output

ini

terdiri

Mengembangkan,

atas

satu

Memelihara

komponen
Dan

kegiatan

Menyediakan

yaitu

Sistem

Membangun,

Jaringan

yang

merupakan rangkaian kegiatan meliputi pengawasan, penanganan masalah
(troubleshooting) dan pengamanan jaringan di ruang data center dan di
lingkungan gedung Kemenperin serta fasilitasi dan pemetaan jaringan yang ada
di unit kerja di daerah dengan volume/satuan output berupa 2 (dua) jaringan.
4.

Informasi di Bidang Industri
Output ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyajikan layanan informasi,
menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik melalui
website (online) atau secara tatap muka (offline), untuk menuju tercapainya
pelayanan prima. Komponen kegiatan pada output ini ada lima, yaitu: (1)
Menganalisis

Dan

Menyajikan

Informasi

Perkembangan

Industri;

(2)

Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Perkembangan Dan Peluang Pasar, (3)
Menyusun Peta Tematik; (4) Membangun Model Analisa Dampak Perubahan
Kondisi Ekonomi Terhadap Kinerja Industri; serta (5) Membangun Model
Proyeksi. Volume/satuan pada output ini adalah 3 (tiga) buah jenis informasi dan
2 (dua) buah model.
5.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Merupakan Output yang mendukung pelaksanakan tugas khusus lainnya yang
diberikan oleh Pimpinan kepada Pusdatin yaitu fasilitasi layanan pengadaan
barang/jasa bagi para pengguna dan penyedia barang/jasa. Hanya terdapat satu
komponen

pada output ini

yaitu

Menyelenggarakan

Operasional

LPSE.

Volume/satuan pada output ini adalah tingkat kepuasan sebesar 75 persen.
6.

Dukungan Operasional Organisasi
Output ini merupakan rangkaian kegiatan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata
Usaha Pusdatin serta beberapa kegiatan lain yang ikut menunjang, termasuk
didalamnya belanja peralatan fasilitas perkantoran serta fasilitasi terkait Timnas
P3DN. Output ini terdiri atas tiga komponen kegiatan yaitu: (i) Peralatan dan
mesin; (ii) Layanan Internal Organisasi; dan (iii) Menyusun Kebijakan,
Memonitoring, Mengevaluasi Dan Melakukan Koordinasi Terkait Timnas P3DN
dengan volume/satuan output berupa 8 (delapan) dokumen.
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7. Layanan Perkantoran
Output ini berisi komponen-komponen kegiatan operasional atau yang bersifat
rutin yaitu:
a) Pembayaran gaji dan tunjangan;
b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, yang terdiri
atas: (1) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang
makan PNS; (2) Perbaikan peralatan kantor; (3) Pengadaan perlengkapan
kantor; (4) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4; (5) Langganan
Daya dan Jasa; (6) Operasional Perkantoran; dan (7) Monitoring Pimpinan.
Karena bersifat operasional dan rutin maka volume/satuan pada output ini
adalah 12 bulan layanan, atau yang berarti terselenggaranya komponenkomponen kegiatan tersebut selama periode 12 bulan atau satu tahun.

2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka Pusdatin juga menyusun Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.1.
Pada tahun 2017 Pusdatin menetapkan tujuh sasaran strategis dengan sembilan
indikator kinerja. Sasaran Strategis ini merupakan kelanjutan pelaksanaan sasaran
strategis pada tahun sebelumnya. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini
merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2017
No
1

Sasaran
Strategis
Basis Data di
Bidang Industri

Indikator Kinerja Utama

Target

Jumlah Basis Data

4 Basis
Data

2

Aplikasi

Jumlah Aplikasi

5 Aplikasi

3

Sarana dan
Prasarana
Tekonologi
Informasi

Persentase Up-time Data Center
dalam setahun

98 Persen

4

Informasi di
Bidang Industri

Jumlah Jenis Informasi di Bidang
Industri

3 Jenis

Jumlah Model Analisis

1 Model
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No
5

Sasaran
Strategis
Layanan Internal

Indikator Kinerja Utama

Target

Dokumen Pelaksanaan Layanan
Internal Organisasi

7 Dokumen

Dokumen terkait Timnas P3DN

1 Dokumen

6

Layanan
Perkantoran

Terselenggaranya Operasional
Perkantoran

12 Bulan

7

Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik (LPSE)

Tingkat kepuasan stakeholder LPSE

75 Persen

2.3. Anggaran Pusat Data dan Informasi
Dalam usaha pelaksanaan dan mewujudkan semua rencana kegiatan yang telah
disebutkan di atas, pada awal tahun 2017 Pusat Data dan Informasi mendapat
dukungan anggaran dari DIPA sebesar Rp26.670.446.000,- namun adanya
penghematan maupun realokasi anggaran untuk satuan kerja lain maka pagu akhir
Pusdatin menjadi Rp25.270.446.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh
Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan di dalamnya
terdapat pagu blokir pada output cadangan sebesar Rp371.300.000,-. Adapun
besar pagu untuk masing-masing output-nya dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Anggaran Kegiatan Pusdatin Tahun 2017
Kode

Kegiatan/Output

Pagu Anggaran

1829

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI YANG TERINTERGRASI
DAN HANDAL

25.270.446.000

021

BASIS DATA DI BIDANG INDUSTRI

2.806.997.000

022

APLIKASI

1.585.693.000

023

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
INFORMASI

4.228.660.000

024

INFORMASI DI BIDANG INDUSTRI

2.122.875.000

025

LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE)

Blokir
371.300.000

559.086.000
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Kode

Kegiatan/Output

Pagu Anggaran

026

DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI

6.002.804.000

994

LAYANAN PERKANTORAN

9.893.008.000

999

Output Cadangan

371.300.000

Blokir

371.300.000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja sangatlah pentingnya untuk mengetahui sejauh mana realisasi
kegiatan telah benar-benar berjalan dan seberapa besar manfaat yang diperoleh
bagi upaya pusdatin dalam peranannya maupun tupoksinya dalam menunjang
seluruh kegiatan Kementerian. Efektifitas kegiatan Pusdatin tentunya akan sangat
bergantung pada seberapa jauh sasaran dapat dicapai.

3.1. Analisis Capaian Kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan Pusdatin selama tahun 2017 dalam rangka mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2017. Sasaran Strategis
Pusdatin pada tahun 2017 merupakan kelanjutan sasaran strategis pada tahun 2016,
dengan penambahan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja. Pada tahun 2016,
Pusdatin memiliki empat sasaran strategis dengan enam indikator kinerja namun pada tahun
2017 sasaran strategisnya menjadi tujuh dengan sembilan indikator kinerja seperti yang
tertuang pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pusdatin pada Tabel 2.1. Disamping sasaran dan
indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Pusdatin, selaku satuan kerja
yang bertanggung jawab terhadap Menteri Perindustrian melalui Sekretariat Jenderal
(Setjen), Pusdatin juga memiliki sasaran dan indikator beserta target Kinerja Jangka
Menengah yang tertuang dalam Renstra Setjen. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Pusat Data dan Informasi Tahun
2017 maupun terhadap sasaran dan indikator kinerja pada Renstra Setjen dapat dilihat
secara lengkap pada analisis capaian kinerja sasaran dibawah ini. Analisis yang disajikan
meliputi capaian indikator kinerja utama dan analisis pencapaian yang dilengkapi dengan
pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya.
1) Sasaran Strategis Basis Data di Bidang Industri
Sasaran ini merupakan rangkaian proses dan kegiatan untuk menyediakan data yang
akurat dan up-to-date. Ketersediaan data yang detail, akurat dan up-to-date sangat
dibutuhkan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Semakin detil data dan informasi
yang dimiliki semakin cepat antisipasi perubahan maupun pengambilan kebijakan yang
dapat dilakukan, semakin up-to-date informasi semakin tajam kebijakan yang dapat
dirumuskan, dan semakin akurat data semakin besar probabilitas pencapaian sasaran
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organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2017, terdapat satu
indikator kinerja utama yang akan dicapai pada sasaran ini yaitu Jumlah Basis Data
dengan target 4 (empat) basis data. Disamping sebagai indikator pada Perjanjian
Kinerja Pusdatin, sasaran ini masuk sebagai salah satu sasaran dan indikator dalam
Renstra Setjen yaitu pada sasaran Data dan informasi industri yang akurat dan kredibel
dengan indikator Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas dan
targetnya adalah sebesar 70 persen.
Pada tahun 2017 indikator ini dapat tercapai sebesar 100 persen. Pencapaian ini berasal
dari pelaksanaan pemutakhiran 4 (empat) buah basis data yaitu: (i) basis data
Perusahaan Industri; (ii) basis data Perusahaan Kawasan Industri; (iii) basis data
Perkembangan dan Peluang Pasar; dan (iv) basis data Perkembangan Teknologi
Industri. Pemutakhiran basis data ini diperoleh Pusdatin melalui beberapa rangkaian
kegiatan seperti pengumpulan data ke perusahaan industri; pengumpulan data direktori
perusahaan dan data kawasan industri; penghitungan PDB sektor industri dan proyeksi
bulanan; pembahasan data ekspor dan impor bulanan dan pembuatan data warehouse
ekspor impor; konsinyering dan finalisasi naskah Perjanjian Kerja Sama dengan BKPM
dan BPS; pencetakan Buku Ekspor dan Impor tahun 2017; dan penyusunan serta
publikasi buku Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017.
Capaian sasaran strategis ini relatif tetap bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2015, pemutakhiran basis data ini berada pada sasaran
strategis Tersedianya Data yang Akurat dan Up To Date dimana indikatornya saat itu
adalah Tersedianya data nasional/internasional yang mutakhir dengan target delapan
buah basis data dan capaian sebesar 100 persen. Adapun pada tahun 2016 targetnya
adalah empat buah basis data dengan realisasi seratus persen. Perbandingan realisasi,
target serta capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ini pada tahun 2015, 2016
dan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.
Tabel. 3.1.
Capaian Sasaran Strategis Basis Data di Bidang Industri
2015
Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja Utama

Basis Data di
Bidang Industri

Jumlah basis
data

2016

2017

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

Satuan

8

8

100

4

4

100

4

4

100

Basis Data
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Untuk capaian sasaran strategis ini terhadap Renstra Setjen, target indikator pada
sasaran ini yaitu Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas sebesar
70 persen juga telah tercapai 100 persen. Hal ini dicapai dengan terpenuhinya Data
Perusahaan Industri yang termutakhirkan (bobot 25 persen), Data Perkembangan dan
Peluang Pasar yang termutakhirkan (bobot 25 persen) dan Data Perusahaan Kawasan
Industri (bobot 20 persen). Pada akhir tahun 2019, atau pada akhir Rencana Kinerja
Jangka Menengah, tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas
ditargetkan dapat terpenuhi 80 persen. Dengan tercapainya realisasi kinerja pada tahun
2017 ini sebesar 70 persen maka persentase capaian pada tahun berjalan terhadap
target pada akhir Kinerja Jangka Menengah adalah sebesar 87,5 persen.
Tabel. 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Basis Data di Bidang Industri Terhadap Renstra Setjen

2015

Sasaran Program
(Outcome)/ Output/
Indikator

T

Tingkat ketersediaan data
dan informasi industri
pada SIINas (persen)

R

2016

2017

2018

2019

C
(%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

T

T

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

65

60

92,3

70

70

100

75

80

Capaian
terhadap
Target Jangka
Menengah
(%)
87,5

2) Sasaran Strategis Aplikasi
Salah satu fungsi yang diselenggarakan Pusdatin berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian adalah pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak
dan program aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut Pusdatin melaksanakan kegiatan
pengembangan

aplikasi

baik

aplikasi

yang

dikembangkan

untuk

memfasilitasi

kemudahan stakeholder seperti pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) maupun aplikasi e-government yang ditujukan untuk penggunaan internal
Kementerian Perindustrian. Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2017, terdapat satu
indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Jumlah Aplikasi dengan target lima buah
aplikasi. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah aplikasi yang dikembangkan Pusdatin
selama tahun 2017.
Pada tahun anggaran 2017 Pusdatin telah mengembangkan dua buah aplikasi dalam
kerangka pengembangan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yaitu
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Modul Aplikasi Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota, dan Modul Aplikasi
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Disamping dua aplikasi SIINas tersebut,
Pusdatin juga telah mengembangkan tiga buah aplikasi e-government yaitu Aplikasi
Disposisi Online, Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai, dan Aplikasi e-Licensing. Dengan
demikian capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah seratus persen.
Capaian ini diperoleh melalui rangkaian tahapan kegiatan yang meliputi perancangan
aplikasi, pengembangan, uji coba, perbaikan dan pengembangan, pengujian aplikasi
hingga pembuatan dokumen aplikasi.
Adapun perbandingan realisasi, target serta capaian indikator kinerja pada tahun 2017
dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Tabel. 3.3.
Capaian Sasaran Strategi Aplikasi
2015

2016

2017

Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja Utama

T

R

C (%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

Satuan

Aplikasi

Jumlah Aplikasi

3

4

133,33

6

6

100

5

5

100

Aplikasi

Apabila capaian sasaran strategis ini terhadap Perjanjian Kinerja Pusdatin dapat tercapai
100 persen, tidak demikian halnya capaian terhadap indikator yang telah ditetapkan
pada Renstra Setjen. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengertian dari target
indikator itu sendiri. Pada Perjanjian Kinerja, target yang dimaksud sejumlah lima buah
merupakan aplikasi secara umum. Adapun pada indikator sasaran Renstra, lima buah
aplikasi yang dimaksud dan menjadi target adalah aplikasi atau modul yang
dikembangkan dalam kerangka pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas). Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2017 Pusdatin telah
mengembangkan lima buah aplikasi namun aplikasi yang dikembangkan dalam
kerangka pengembangan SIINas adalah duah buah, dengan demikian target untuk
indikator ini hanya dapat tercapai 40 persen (Tabel 3.4). Tiga buah target aplikasi yang
tidak tercapai adalah Application Program Interface (API) interkoneksi dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, API interkoneksi dengan Pemprov Jabar, dan API
interkoneksi dengan Pemprov Jatim. Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum
adanya kesiapan sistem pada Pemerintah Provinsi yang direncanakan akan dilakukan
interkoneksi sehingga pengembangan aplikasi antarmuka untuk interkoneksi ini belum
dapat dilaksanakan.
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Target indikator yang tercantum dalam Rencana Kinerja Jangka Menengah, seperti
terlihat pada Tabel 3.4, merupakan jumlah aplikasi/modul baru yang akan
dikembangkan Pusdatin setiap tahunnya, sehingga target yang ingin dicapai Pusdatin
pada akhir periode jangka menengah atau pada akhir tahun 2019 merupakan
penjumlahan masing-masing target setiap tahunnya yaitu mengembangkan 20 buah
aplikasi terkait dengan SIINas. Sampai dengan akhir tahun 2017 Pusdatin telah
mengembangkan 8 buah aplikasi terkait SIINas sehingga persentase capaian pada
tahun berjalan terhadap target pada akhir Kinerja Jangka Menengah untuk indikator ini
adalah sebesar 40 persen.
Tabel. 3.4.
Capaian Sasaran Strategis Aplikasi Terhadap Renstra Setjen

Sasaran Program
(Outcome)/ Output/
Indikator

Jumlah modul yang
tersedia pada SIINas
(modul)

2015

T

R

2016

2017

2018

2019

C
(%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

T

T

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

5

6

120

5

2

40

6

4

Capaian
terhadap
Target Jangka
Menengah
(%)
40

3) Sasaran Strategis Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Sasaran strategis ini merupakan komponen penting yang tidak dapat terlepaskan dari
sasaran-sasaran strategis sebelumnya. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi
informasi yang andal sangatlah penting guna mendukung kelancaran arus penyajian
informasi maupun dalam pengembangan sistem basis data dan aplikasi. Membutuhkan
kinerja sistem dan jaringan yang andal.
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase uptime data center dalam
setahun dan Pusdatin menetapkan target untuk tahun 2017 ini sebesar 98 persen.
Pengertian uptime data center sendiri adalah lama waktu sebuah data center dapat
memberikan layanannya kepada pengguna. Uptime sering menjadi patokan kualitas
sebuah server maupun data center karena dengan melihat waktu uptime kita dapat
mengetahui seberapa lama sebuah data center dapat berjalan tanpa adanya
interupsi/gangguan. Sebagai unit pengelola data center yang bertanggungjawab
terhadap

ketersediaan

jaringan

maupun

layanan

internet

bagi

Kementerian

Perindustrian, indikator ini sangatlah penting karena menyangkut reliabilitas layanan
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jaringan yang harus disediakan Pusdatin, terutama saat ini dimana sebagian besar
pekerjaan perkantoran di lingkungan Kementerian Prindustrian telah dilakukan secara
online.
Selama tahun 2017 data center Pusdatin mampu memberikan layanan sebesar 98,5
persen, artinya dalam kurun satu tahun waktu total gangguan koneksi maupun
gangguan pelayanan pada data center Pusdatin kurang dari 131,4 jam. Pencapaian ini
diperoleh Pusdatin dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung antara
lain yaitu perawatan panel listrik Data Center, pembersihan Data Center; pengadaan
kabel jaringan, pengadaan perangkat penunjang Data center, pelaksanaan perawatan
Network Operation Center (NOC), pelaksanaan Colocation Disaster Recovery Center
(DRC), koordinasi penanganan gangguan jaringan internet dan pengelolaan perangkat
jaringan Kemenperin.
Tabel. 3.5.
Capaian Sasaran Strategis Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
2015
Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja Utama

Sarana dan
Prasarana
Tekonologi
Informasi

Persentase
Uptime Data
Center dalam
setahun

T

R

2016
C
(%)

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

2017

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

98

99

101

98

98,5

100,5

Satuan

Persen

4) Sasaran Strategis Informasi di Bidang Industri
Sasaran

strategis

ini

merupakan

sasaran

strategis

yang

dimunculkan

untuk

mengakomodasi kebutuhan pimpinan maupun stakeholder. Sasaran ini merupakan
rangkaian proses pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan sajian informasi di
bidang industri yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan maupun stakeholder.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2017, terdapat 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama yang akan dicapai untuk sasaran strategis ini, yaitu:
a) Jenis Informasi di Bidang Industri
Target capaian indikator ini adalah 3 (tiga) jenis informasi yaitu informasi
perkembangan industri, informasi perkembangan dan peluang pasar, dan informasi
perkembangan investasi industri.
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Pada tahun 2017 Pusdatin telah menyusun analisis terkait informasi industri yaitu
analisis perkembangan industri, analisis perkembangan dan peluang pasar, dan
analisis perkembangan investasi industri, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini
adalah 100 persen. Pencapaian ini diperoleh Pusdatin melalui pelaksanaan kegiatan
FGD Analisis dan penyusunan buku Laporan Analisis Bulanan, dan koordinasi dengan
beberapa instansi terkait penyusunan analisis perkembangan dan peluang pasar.
b) Model Analisis
Target capaian indikator kinerja ini adalah 2 (dua) buah model analisis. Pada tahun
2017 Pusdatin telah berhasil membuat model analisis Dampak Perubahan Kondisi
Ekonomi Terhadap Kinerja Industri, yang dalam pelaksanaan kegiatannya Pusdatin
bekerjasama dengan LIPI. Disamping pembuatan model tersebut Pusdatin juga telah
membuat sebuah model Proyeksi, dengan demikian target indikator kinerja pada
sasaran strategis ini dapat tercapai seratus persen.
Perbandingan realisasi, target serta capaian indikator kinerja sasaran strategis Informasi
di Bidang Industri pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada
Tabel 3.6.
Tabel. 3.6.
Capaian Sasaran Strategis Informasi di Bidang Industri

Sasaran Strategis

Informasi di
Bidang Industri

Indikator
Kinerja Utama

2015
T

R

2016
C
(%)

2017

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

Satuan

Jumlah Jenis
Informasi di
Bidang Industri

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

3

3

100

3

3

100

Jenis
Informasi

Jumlah Model
Analisis

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

1

0

0

2

2

100

Model

Dari kedua buah indikator kinerja pada sasaran strategis di atas, terdapat satu buah
indikator kinerja yang masuk dalam target kinerja jangka menengah pada Renstra
Setjen yaitu jumlah informasi yang disediakan pada SIINas dengan target delapan jenis
informasi. Delapan jenis informasi tersebut adalah: (1) Informasi perkembangan
industri; (2) Informasi perkembangan dan peluang pasar; (3) Informasi perkembangan
teknologi industri; (4) Informasi Perkembangan investasi Industri; (5) Informasi
Perwilayahan Industri; (6) Informasi Sarana dan prasarana Industri; (7) Informasi
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Sumber daya Industri, dan (8) Informasi Kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas
Industri.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada capaian Perjanjian Kinerja Pusdatin, pada
tahun 2017 Pusdatin telah menyusun tiga analisis terkait informasi industri yaitu yaitu
analisis perkembangan industri, analisis perkembangan dan peluang pasar, dan analisis
perkembangan investasi industri sehingga dari delapan informasi yang ditargetkan pada
tahun 2017 hanya tercapai 37,5 persen. Tidak tercapainya target pada indikator ini
dikarenakan disamping adanya anggaran yang terbatas juga adanya kegiatan yang
harus menunggu selesainya regulasi atau peraturan terkait perolehan maupun analisis
informasi tersebut. Adapun terkait persentase capaian kinerja tahun berjalan terhadap
target Kinerja Jangka Menengah, besarnya sama dengan capaian pada tahun 2017 yaitu
37,5 persen karena delapan jenis informasi yang dimaksud sampai dengan akhir periode
jangka menengah tersebut adalah sama, yaitu sesuai dengan yang tertuang pada
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri.
Tabel. 3.7.
Capaian Sasaran Strategis Informasi di Bidang Industri Terhadap Renstra Setjen

2015

Sasaran Program
(Outcome)/ Output/
Indikator

Jenis informasi yang
disediakan pada SIINas
(jenis)

T

R

2016

2017

2018

2019

C
(%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

T

T

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

3

3

100

8

3

37,5

8

8

Capaian
terhadap
Target Jangka
Menengah
(%)
37,5

5) Sasaran Strategis Layanan Internal
Disamping sasaran-sasaran strategis yang mendukung kinerja Sekretariat Jenderal,
Pusdatin juga memiliki sasaran strategis Layanan Internal. Sasaran Strategis ini
merupakan pendukung tugas pokok Pusdatin seperti tersebut pada empat sasaran
strategis sebelumnya.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin, pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama yang akan dicapai untuk sasaran strategis ini, yaitu:
a) Dokumen Pelaksanaan Layanan Internal Organisasi
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Target capaian indikator ini adalah tujuh buah dokumen yaitu berupa dokumen
maupun laporan terkait penyusunan rencana dan program, evaluasi, dan pelaporan,
serta keuangan.
Pada tahun 2017 Pusdatin telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Perkin 2017,
Dokumen LAKIP 2016, Dokumen Renkin 2018, Dokumen Laporan Keuangan Tahun
2016, Dokumen Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017, Dokumen Laporan BMN
Tahun 2016, dan Dokumen Laporan BMN Semester I Tahun 2017 sehingga realisasi
untuk indikator kinerja ini dapat tercapai seratus persen. Pencapaian ini diperoleh
Pusdatin melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, antara lain: Penyusunan Rencana
Kerja Program dan Anggaran; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran;
dan Koordinasi Penertiban dan Pengendalian Inventaris BMN.
b) Dokumen terkait Timnas P3DN
Disamping melaksanakan tugas dan fungsi pokok sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015, Pusdatin juga memperoleh tugas tambahan
yaitu sebagai Sekretariat Kelompok Kerja terkait kegiatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN). Oleh karena kegiatan P3DN ini merupakan kegiatan
tambahan maka kegiatan yang terkait P3DN dimasukkan ke dalam kelompok
kegiatan pendukung. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2017
adalah satu buah dokumen Daftar Kemampuan Industri Dalam Negeri yang telah
mampu diselesaikan Pusdatin. Daftar Kemampuan Industri Dalam Negeri ini
merupakan dokumen yang menyediakan informasi penyebaran dari produksi dalam
negeri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Diharapkan dengan adanya daftar ini dapat menjadi bahan referensi pada lelang
pengadaan di Kementerian/Lembaga maupun institusi pemerintah lainnya. Dalam
pelaksanaan kegiatan penyusunan daftar ini, Pusdatin melakukan koordinasi dengan
sektor-sektor terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dengan
Kementerian dan lembaga lainya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP).
Perbandingan realisasi, target serta capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ini
dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.8.
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Tabel. 3.8.
Capaian Sasaran Strategi Aplikasi
2015
Sasaran Strategis

Layanan Internal

Indikator
Kinerja Utama

T

R

2016
C
(%)

2017

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

Satuan

Dokumen
Pelaksanaan
Layanan
Internal
Organisasi

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

7

7

100

7

7

100

Dokumen

Dokumen
terkait Timnas
P3DN

Belum Menjadi
Sasaran dan
Indikator

7

7

100

100

1

100

Dokumen

6) Sasaran Strategis Layanan Perkantoran
Sasaran strategis ini merupakan komponen pendukung dari sasaran-sasaran strategis
sebelumnya. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang andal
sangatlah penting guna mendukung kelancaran arus penyajian informasi maupun dalam
pengembangan sistem basis data dan aplikasi. Membutuhkan

kinerja sistem dan

jaringan yang andal. Hal ini dapat.
Pusdatin menetapkan 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran stragis ini. Indikator kinerja
pertama adalah jumlah Internet Service Provider (ISP) dengan target dua buah ISP.
Penggunaan dua buah ISP diperlukan untuk menjamin tetap adanya ketersediaan
jaringan apabila ada salah satu jaringan yang mengalami kendala. Target capaian ini
terealisasi sepenuhnya dimana pada tahun anggaran 2016 Pusdatin menggunakan
layanan dari PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Mora Telematika Indonesia sebagai
penyedia ISP.
Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis ini adalah persentase uptime data center
dalam setahun dengan target sebesar 98 persen. Sebagai unit pengelola data center
yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan jaringan internet bagi Kementerian
Perindustrian, indikator ini sangatlah penting karena menyangkut reliabilitas layanan
jaringan yang harus disediakan Pusdatin, terutama saat ini dimana sebagian besar
pekerjaan perkantoran di lingkungan Kementerian Prindustrian telah dilakukan secara
online. Selama tahun 2016 data center Pusdatin mampu memberikan layanan sebesar
99 persen sehingga capaian target indikator kinerja ini adalah sebesar 101 persen.
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Tabel. 3.9.
Capaian Sasaran Strategis Layanan Perkantoran
2015
Sasaran Strategis

Layanan
Perkantoran

Indikator Kinerja
Utama
Terselenggaranya
Operasional
Perkantoran

2016

2017

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

T

R

C
(%)

12

12

100

12

12

100

12

12

100

Satuan

Bulan

7) Sasaran Strategis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian, salah satu fungsi bidang Sistem Informasi pada
Pusat Data dan Informasi adalah menyelenggarakan layanan pengadaan secara
elektronik. Untuk mengemban tugas tersebut Pusdatin melaksanakan fasilitasi layanan
pengadaan barang/jasa bagi para pengguna dan penyedia barang/jasa. Tujuannya
adalah optimalisasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan
pelaksanaan pengadaan yang handal, profesional, bebas dari intervensi, kolusi, korupsi
dan nepotisme dan adanya optimalisasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik.
Pada Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2017 terdapat satu indikator kinerja yang akan
dicapai untuk sasaran strategis ini, yaitu Tingkat Kepuasan Stakeholder LPSE dengan
target sebesar 75 persen. Sasaran strategis ini baru dimunculkan pada tahun 2017,
sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sasaran strategis ini belum menjadi
sasaran dan indikator.
Tingkat kepuasan stakeholder ini diukur dengan melakukan survei kepuasan pelayanan
LPSE kepada pengguna LPSE di Kementerian Perindustrian, yaitu kelompok penyedia,
kelompok auditor, kelompok panitia pengadaan, dan kelompok PPK. Bentuk jawaban
pertanyaan dari setiap unsur pelayaan secara umum mencerminkan tingkat kualitas
pelayanan yaitu sangat tidak puas/sangat tidak memuaskan sampai dengan sangat
puas/sangat memuaskan.
Hasil penyebaran kuesioner pada tahun 2017 mendapatkan hasil akhir berupa nilai
indeks kepuasan layanan sebesar 87,7 persen. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata
Nilai Indeks Kepuasan Layanan dari bulan Maret hingga Oktober yang telah dihitung
berdasarkan hasil jawaban penyedia. Berdasarkan nilai akhir indeks kepuasan layanan
tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang telah dilaksanakan sudah sangat
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baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan
yang ada. Adapun bila dibandingkan terhadap target yang ingin dicapai, realisasi
capaian untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 117 persen.
Tabel. 3.10.
Capaian Sasaran Strategis Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2015
Sasaran Strategis

Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik

Indikator Kinerja
Utama
Tingkat kepuasan
stakeholder LPSE

T

R

2016
C
(%)

T

R

Belum Menjadi Sasaran dan
Indikator

2017
C
(%)

T

R

C
(%)

75

87,7

117

Satuan

Persen

3.2. Realisasi Anggaran
Total anggaran Pusat Data dan Informasi pada awal tahun 2017 adalah
sebesar Rp26.670.446.000,- namun adanya pemotongan dan realokasi anggaran
maka pagu terakhir Pusdatin pada tahun 2017 adalah Rp25.270.446.000,- dimana di
dalamnya terdapat pagu blokir pada output cadangan sebesar Rp Rp371.300.000,-,
sehingga anggaran yang benar-benar dapat dipergunakan oleh Pusdatin adalah
sebesar Rp24.899.146.000,-. Adapun realisasi anggaran Pusdatin untuk tahun 2017
adalah sebesar Rp22.416.229.951,-. Bila dibandingkan pagu keseluruhan atau pagu
dengan blokir/bintang maka capaian realisasi ini adalah sebesar 88,71 persen namun
bila dibandingkan pagu tanpa blokir maka capaian Pusdatin adalah sebesar 90,03
persen. Rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran strategis dan indikator
kinerja utama dapat dilihat pada Tabel 3.11.

LAKIP PUSDATIN 2017 | Realisasi Anggaran

30

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Realisasi Anggaran
No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Pagu (Rp)

(Rp)

(%)

1

Basis Data di Bidang
Industri

Jumlah Basis Data

2.453.542.000

2.313.353.157

94,29

2

Aplikasi

Jumlah Aplikasi

1.689.925.000

1.457.824.043

86,27

3

Sarana dan Prasarana
Tekonologi Informasi

Persentase Up-time Data
Center dalam setahun

3.250.924.000

3.091.635.459

95,10

4

Informasi di Bidang
Industri

Jumlah Jenis Informasi di
Bidang Industri

1.456.647.000

1.372.180.900

94,20

433.090.000

412.384.500

95,22

Dokumen Pelaksanaan
Layanan Internal Organisasi

3.683.969.000

3.411.692.401

92,61

Dokumen terkait Timnas
P3DN

1.306.986.000
10.264.273.000

8.794.792.630

85,68

359.790.000

320.557.474

89,10

Jumlah Model Analisis
5

Layanan Internal

6

Layanan Perkantoran

Terselenggaranya
Operasional Perkantoran

7

Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE)

Tingkat kepuasan
stakeholder LPSE

1.241.809.387

95,01

Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri atas realisasi Belanja Rupiah Murni
sebesar Rp22.416.229.951,-, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 0, dan
Belanja Hibah sebesar Rp 0. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Anggaran
tahun sebelumnya sebesar Rp22.838.131.084,- maka realisasi anggaran yang dicapai
Pusdatin pada tahun 2017 terlihat menurun. Demikian pula bila dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2015. Walaupun realisasi secara persentase Pusdatin mengalami
kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017, namun hal ini lebih disebabkan
karena pagu anggaran terakhir yang diterima Pusdatin lebih kecil dari tahun ke
tahun. Perbandingan besar pagu dan capaian realisasi belanja Pusdatin dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.12.
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Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2017
TA 2015
Uraian

TA 2016

TA 2017

Anggaran

Realisasi

Persentase

Anggaran

Realisasi

Persentase

Anggaran

Realisasi

Persentase

(Rp)

(Rp)

(%)

(Rp)

(Rp)

(%)

(Rp)

(Rp)

(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.296.253.000

23.305.922.424

74,47

27.199.123.000

22.838.131.084

83,97

25.270.446.000

22.416.229.951

88,7

Belanja
Pinjaman
Luar Negeri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belanja
Hibah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.296.253.000

23.305.922.424

74,47

27.199.123.000

22.838.131.084

83,97

25.270.446.000

22.416.229.951

88,7

Pendapatan
Negara dan
Hibah
Belanja
Rupiah
Murni

JUMLAH
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Sesuai dengan TUPOKSI Pusdatin serta mengikuti Visi, Misi dan RENSTRA Pusdatin
(2015-2019), Pusdatin berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan
Program Penataan Struktur Industri yang telah dijabarkan dari RPJM (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah). Keseluruhannya dilaksanakan melalui pokokpokok kegiatan, antara lain:
- Pengembangan layanan administratif, fasilitatif, pengukuran dan evaluasi kinerja.
- Pembinaan Sistem Informasi dan e-Government Kementerian.
- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam penguasaan Teknologi
Informasi.
- Pengembangan layanan informasi offline
- Pengembangan layanan informasi online
- Pengembangan kemampuan sistem jaringan dan teknologi informasi
Disamping itu, Pusdatin tidak semata-mata hanya melayani kebutuhan informasi
dalam menunjang rencana-rencana strategis yang telah disusun, namun juga
melayani kebutuhan informasi dari unit-unit kerja internal Kementerian, serta
memfasilitasi kebutuhan pimpinan terutama di bidang sarana teknologi informasi
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian.
Realisasi anggaran Pusdatin tahun 2017, sebesar 88,7 persen terhadap pagu dengan
blokir atau 90,03 persen terhadap pagu tanpa blokir, menunjukkan nilai yang lebih
tinggi apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 83,97 persen
terhadap pagu dengan blokir atau 94,84 persen terhadap pagu tanpa blokir. Secara
keseluruhan, berdasarkan capaian akhir kegiatan maupun capaian akhir sasaran
kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi pada tahun
anggaran 2017 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari
terealisasinya program dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Semua ini dapat diraih
berkat terbinanya hubungan kerja yang kondusif diantara semua pegawai Pusat Data
dan Informasi baik di tingkat pejabat, staf pelaksana maupun antara keduanya.

LAKIP PUSDATIN 2017 | BAB IV

33

4.2 Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian
kinerja Pusat Data dan Informasi pada tahun 2017 antara lain meliputi:
1.

Adanya

kebijakan

pemotongan

anggaran

maupun

realokasi

anggaran

berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran
sehingga beberapa kegiatan harus menunggu selesainya revisi serta adanya
kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan;
2.

Adanya kegiatan yang mengalami perubahan format pelaksanaan kegiatan
menyebabkan kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada Triwulan akhir
sehingga realisasinya menjadi tidak optimal;

3.

Keterbatasan SDM yang ada saat ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan
kegiatan maupun pemrosesan administrasi.

4.3 Langkah Tindak Lanjut
Beberapa langkah dan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan dalam
perencanaan program dan kegiatan selanjutnya adalah:
1.

Mengevaluasi kegiatan, terutama yang akan dilaksanakan kembali pada tahun
berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang;

2.

Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari
anggaran menjadi lebih terkontrol dan dapat terdistribusi merata pada setiap
Triwulan;

3.

Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
anggaran;

4.

Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan
kegiatan;

5.

Meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin di bidang jaringan, pemrograman
maupun basis data;

6.

Menyesuaikan penyusunan kegiatan dengan perkembangan arah kebijakan
pimpinan.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT DATA DAN INFORMASI

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

Capaian

Realisasi

Pagu

Unit

(%)

(Rp)

(%)

4 Basis Data

4 Basis Data

100

2.453.542.000

2.313.353.157

94,29

1

Basis Data di Bidang Industri

Jumlah Basis Data

2

Aplikasi

Jumlah Aplikasi

5 Aplikasi

5 Aplikasi

100

1.689.925.000

1.457.824.043

86,27

3 Sarana dan Prasarana Teknologi
Informasi

Persentase Up-time Data Center dalam setahun

98 Persen

98,5 Persen

100,5

3.250.924.000

3.091.635.459

95,10

4 Informasi di Bidang Industri

Jumlah Jenis Informasi di Bidang Industri

3 Jenis

3 Jenis

100

1.456.647.000

1.372.180.900

94,2

Jumlah Model Analisis

2 Model

2 Model

100

433.090.000

412.384.500

95,22

Dokumen Pelaksanaan Layanan Internal Organisasi

7 Dokumen

7 Dokumen

100

3.683.969.000

3.411.692.401

92,61

Dokumen terkait Timnas P3DN

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1.306.986.000

1.241.809.387

95,01

12 Bulan

12 Bulan

100

10.264.273.000

8.794.792.630

85,68

87,7 Persen

117

359.790.000

320.557.474

89,10

5 Layanan Internal

6 Layanan Perkantoran

Terselenggaranya Operasional Perkantoran

7 Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)

Tingkat kepuasan stakeholder LPSE

75 Persen

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp25.270.446.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp22.416.229.951,-

LAMPIRAN
CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Target Kinerja Jangka Menengah 2015-2019
Sasaran Program (Outcome )/ Output/
Indikator

2015
Target

Realisasi

2016
Target

2017

Realisasi

Informasi industri yang mudah diakses dan
relevan
Tingkat kesesuaian ketersediaan
data dan informasi industri dalam
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) terhadap kebutuhan/
permintaan stakeholder (persen)
a.

Data dan informasi industri yang
akurat dan kredibel (persen)

Target

Realisasi

2018

2019

Target

Target

50

88,57

60

70

Belum Menjadi
Indikator

65

60

70

70

75

80

-

Jumlah modul yang tersedia
pada SIINas (modul)

Belum Menjadi
Indikator

5

6

5

2

6

4

-

Tingkat ketersediaan data
dan informasi industri pada
SIINas (persen)

Belum Menjadi
Indikator

65

60

70

70

75

80

-

Jenis informasi yang
disediakan pada SIINas
(jenis)

Belum Menjadi
Indikator

3

3

8

3

8

8

