RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian ini disusun
sebagai pertanggungjawaban kinerja Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian
pada Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

dimana

pimpinan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja
atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara
berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai
bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengukuran akuntabilitas kinerja ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal Tahun 2019. Dokumen perjanjian kinerja disusun dengan mengacu
pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 serta Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 33.1/M-IND/PER/03/2011 Tentang Peta Strategi dan IKU Unit Eselon I.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Pusat Data
dan Informasi (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. Sehingga, Struktur Organisasi Pusdatin
pun memfokuskan kepada pengembangan basis data sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan terkini, 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
sumber acuan utama dalam penyediaan data dan informasi industri untuk mendukung daya
saing industri nasional”. Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan di atas, Pusdatin juga
perlu menyusun Misi yang berkaitan dengan upaya yang mengarah kepada pencapaian Visi
tersebut. Misi Pusdatin adalah “Melaksanakan proses pengumpulan data, pengolahan dan
pengelolaan sistem informasi yang kredibel untuk menghasilkan data dan informasi yang
lengkap dan akurat”.
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Pelaksanaan kegiatan Pusdatin pada tahun 2019 terbagi kedalam 8 (delapan)
kelompok output, yaitu: (1) Basis Data di Bidang Industri; (2) Aplikasi; (3) Sarana dan
Prasarana Teknologi Informasi; (4) Informasi di Bidang Industri; (5) Data dan Informasi
Industri 4.0; (6) Layanan Sarana Dan Prasarana Internal; (7) Layanan Dukungan
Manajemen Satker; dan (8) Layanan Perkantoran.
Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini merupakan periode terakhir 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 dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari
hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdatin pada tahun tersebut. Realisasi
anggaran Pusdatin pada tahun 2019 mencapai Rp29.623.400.804,- dari pagu anggaran
sebesar Rp32.476.506.000,- atau sebesar 91,21 persen. Realisasi tahun 2019 lebih rendah
dari realisasi tahun lalu, karena pada tahun ini Pusdatin mengalami kekosongan
kepemimpinan di level Eselon II selama 5 bulan, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan
mengalami penundaan dalam pelaksanaannya.
Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian
kinerja Pusat Data dan Informasi pada tahun 2019 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 2019 ini, diharapkan
dapat diketahui sejauh mana pencapaian Pusdatin dalam mencapai sasaran tahun 2019
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
Tupoksi (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 peran strategis dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 BAB XII Bagian
Kesatu disebutkan bahwa:
Pasal 771,

(1)

Pusat data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal.

(2)
Pasal 772,

Pusdatin dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengelolaan sistem informasi, kerja sama, manajemen data, serta
analisis dan penyajian data dan informasi.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 772, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:
a

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan,
pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan
komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi
sistem, dan keamanan informasi;

b

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan
pengolahan, pengelolaan, serta pengembangan sistem basis
data;

c

penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan
analisis data dan penyajian informasi; dan

d

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja
sama data sektor industri, pelaksanaan urusan kepegawaian,
manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan,
pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga.
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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 773
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 Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional
1.2

Peran Strategis Pusat Data dan Informasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018,
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
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

pengetahuan,

kesadaran

dan

masyarakat
partisipasinya

lebih

luas

dalam

guna

meningkatkan

program

pembangunan

pemerintah.
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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 juga merupakan salah satu 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”.
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 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian.
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Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi
yang membawahi 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 7 (tujuh)
Sub Bidang, yaitu:
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi,
pelaporan, dan kerja sama data sektor industri, urusan kepegawaian,
manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik
negara, kearsipan, dan rumah tangga.
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Kerja sama; dan
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.
2. Bidang Sistem Informasi
Bidang

Sistem

Informasi

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan
perangkat keras, jaringan komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi,
interkoneksi sistem, dan keamanan informasi.
Bidang Sistem Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi Data;
b. Subbidang Perangkat Lunak dan Aplikasi; dan
c. Subbidang Keamanan Informasi.
3. Bidang Sistem Basis Data
Bidang Sistem Basis Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan, serta pengelolaan
data industri, perkembangan teknologi industri, kawasan industri, peluang pasar,
makro, regional, dan sektoral.
Bidang Sistem Basis Data terdiri atas:
a. Subbidang Data Industri dan Teknologi Industri; dan
b. Subbidang Data Kawasan Industri dan Peluang Pasar.
4. Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi
Bidang Analisis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis data dan
penyajian informasi perkembangan industri, perwilayahan industri, sarana dan
prasarana industri, kebijakan industri, perdagangan dan fasilitas industri,
perkembangan

dan

peluang

pasar,

perkembangan

teknologi

industri,

perkembangan investasi industri, dan sumber daya industri.
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Bidang Analisis Data dan Penyajian Data Informasi terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Data Industri; dan
b. Subbidang Penyajian Informasi Industri.
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

Struktur organisasi tersebut memfokuskan kegiatan Pusdatin kepada
pengembangan basis data sebagai bagian upaya meningkatkan ketersediaan data
yang akurat dan terkini, pengembangan sistem informasi sebagai sebuah sarana
infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan arus informasi lintas sektoral
maupun regional, serta penyediaan hasil analisis dan informasi industri. Disamping
itu Pusdatin juga memiliki kegiatan penunjang atau kegiatan yang 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
Penyusunan 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.
Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan, Pusdatin juga perlu menyusun
Misi yang berkaitan dfengan upaya yang mengarah kepada pencapaian Visi
tersebut. Misi Pusdatin adalah “Melaksanakan proses pengumpulan data,
pengolahan sistem informasi yang kredibel untuk menghasilkan data dan
informasi yang lengkap dan akurat”. Melalui misi ini juga diharapkan mampu
menunjang

pelaksanaan

program-program

kegiatan

utama

Kementerian

Perindustrian dalam memberikan layanan publik yang optimal sesuai dengan
kebutuhan.
Visi dan misi tersebut di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Pusdatin yang
akan dicapai hingga tahun 2019 yaitu: “Terwujudnya data dan informasi industri
yang lengkap dan akurat”, dengan indikator kinerja tujuannya yaitu Tingkat
kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam SIINas terhadap
kebutuhan/permintaan stakeholder (persen).
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Berdasarkan Strategi Pembangunan Industri Tahun 2015-2019, Strategi
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, dan hasil analisis
lingkungan strategis Pusdatin, maka sasaran strategis Pusdatin tahun 2015-2019
dapat diuraikan sebagai berikut:
Strategi 1

:

Tersedianya informasi industri yang mudah diakses dan relevan
dengan indikator kinerja Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan
informasi industri dalam SIINas terhadap kebutuhan/permintaan
stakeholder (persen);

Strategi 2

:

Tersedianya Sistem Informasi Industri yang andal, dengan indikator
kinerja sebagai berikut:
1.

Tersedianya jaringan internet

yang andal di Gedung

Kemenperin (persen uptime);
2.

Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi di
lingkungan Data Center Pusdatin (sertifikat ISO 27001);

3.

Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi yang andal (persen).

Strategi 3

:

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima,
dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Pegawai terhadap
Layanan Dukungan Manajemen Satker (skala likert).

Rencana kegiatan Pusdatin untuk tahun 2019 secara garis besar terbagi
kedalam tiga bagian utama, yakni:
1. Informasi Industri yang Mudah Diakses dan Relevan;
Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

Pusdatin

yaitu

melaksanakan

manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi, Pusat Data
dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis,
pengumpulan dan pengolahan, pengelolaan, serta pengembangan sistem basis
data serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan analisis
data dan penyajian informasi.
Data dan informasi industri yang dihasilkan harus relevan dengan
kebutuhan stakeholder, terutama bagi pimpinan Kementerian Perindustrian guna
mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan.
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Penyelenggaraan fungsi tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatankegiatan sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri, adalah kegiatan yang dilakukan
untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data industri yang dimiliki
Pusdatin. Pada tahun 2019, kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data
Industri berupa kegiatan:
1) Mengumpulkan dan memproses data perusahaan industri;
2) Mengumpulkan dan memproses data perkembangan dan peluang pasar;
3) Mengumpulkan dan memproses data perkembangan teknologi industri;
4) Mengumpulkan dan memproses data perusahaan kawasan industri;
5) Pengumpulan data melalui siinas;
6) Pengadaan data industri lainnya dalam rangka pembangunan dan
pengembangan big data.
b. Menganalisis dan Menyajikan Informasi, adalah kegiatan yang dilakukan
untuk melakukan analisis dan penyajian informasi industri dalam rangka
memenuhi kebutuhan stakeholder, terutama bagi pimpinan Kementerian
Perindustrian guna mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan.
Pada tahun 2019, kegiatan Menganalisis dan Menyajikan Informasi berupa
kegiatan:
1) Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perkembangan Industri;
2) Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perkembangan Teknologi
Industri;
3) Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perwilayahan Industri;
4) Menganalisis dan Menyajikan Informasi Sarana Dan Prasarana Industri;
5) Menganalisis dan Menyajikan Informasi Sumber Daya Industri.
Selain relevan, data dan informasi yang tersedia juga harus mudah
diakses. Oleh karenanya penting bagi Pusdatin untuk membangun dan
mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional. Kegiatan pengembangan
aplikasi SIINas yang dilaksanakan selama tahun 2019 antara lain:
1) Pembuatan aplikasi untuk perangkat mobile;
2) Pembuatan modul aplikasi knowledge management;
3) Pembuatan modul decision support system;
4) Pembuatan

Application

Program

Interface

(API)

dalam

rangka

interkoneksi dengan pemerintah daerah;
5) Pembuatan aplikasi validasi laporan siinas.
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2. Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Andal;
Dalam

rangka

pelaksanaan

tugas

Pusdatin

yaitu

melaksanakan

manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi, Pusat Data
dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis,
pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan
komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi sistem, dan
keamanan informasi. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelolaan
sistem informasi industri yang terintegrasi dan andal menjadi hal penting yang
harus dilaksanakan.
Salah satu indikator yang menunjukkan terkelolanya sistem informasi
industri yang terintegrasi dan andal adalah diperolehnya Sertifikat ISO 2700:2005
(Sistem Manajemen Keamanan Informasi). Dalam pengelolaan sistem informasi
industri yang terintegrasi dan andal, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara
lain:
a. Membangun dan mengembangkan aplikasi e-government, adalah kegiatan
pengembangan aplikasi berbasis online untuk memenuhi kebutuhan internal
dan pelayanan kepada masyarakat;
b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi,
dalam hal ini menyusun kebijakan Sistem Informasi Industri Nasional;
c. Membangun, mengembangkan, memelihara dan menyediakan sistem
jaringan komputer dan LPSE, pengelolaan data center, pengelolaan Disaster
Recovery Center (DRC);
d. Membangun dan mengembangkan infrastruktur data dan informasi industri;
e. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi.
3. Layanan Internal dan Perkantoran
Berdasarkan

Permenperin

Nomor

35

Tahun

2018,

Pusdatin

menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,
program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama
data sektor industri, pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja
pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan,
dan rumah tangga. Fungsi tersebut dijalankan melalui pelaksanaan penyediaan
layanan internal dan perkantoran. Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam
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Layanan Internal dan Perkantoran antara lain:
1) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
2) Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran, merupakan kegiatan
perencanaan mulai dari menyusun dan mengembangkan gagasan/konsep/
program, mengkaji-ulang, mengukur dan mengevaluasi realisasi kegiatan,
sampai dengan penyusunan laporan. Kegiatan yang termasuk dalam
kelompok ini adalah:
a. Koordinasi dan Pengelolaan Program Kerja Pusdatin;
b. Pembuatan dokumen RENKIN 2020;
c. Pembuatan Satuan 3B;
d. Penyusunan RKA-KL;
e. Penyusunan laporan Triwulan/PP39;
f.

Pembuatan dokumen LAKIP 2019.

3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, merupakan kegiatan pemantauan
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi capaian target pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
a) Monitoring Dan Evaluasi Program Kerja Pusdatin;
b) Pengelolaan Dan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Pusdatin;
c) Pelaporan Capaian Kinerja Pusdatin;
d) Pelaporan Inpres 9 Tahun 2017;
e) Pelaporan Rencana Aksi Janji Presiden;
f)

Pelaporan Program Penyusunan PP Dan Perpres;

g) Pelaporan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan.
4) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, merupakan kegiatan koordinasi
pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang didalamnya terdapat kegiatan
penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pelaksanaan anggaran.
5) Pengelolaan Kepegawaian, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
melakukan pembinaan bagi para pegawai baik dari sisi jenjang karir maupun
kemampuan dan kompetensinya. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok
ini adalah:
a) Koordinasi Administrasi Kepegawaian Pusdatin;
b) Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusdatin;
c) Implementasi Nilai - Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian di
Lingkungan Pusdatin;
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d) Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan
Statistisi.
6) Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan
a) Koordinasi Pengelolaan Urusan Rumah Tangga;
b) Koordinasi Penertiban Dan Pengendalian Inventaris BMN
c) Pengelolaan Kearsipan Dan Dokumentasi
7) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, adalah kegiatan belanja untuk
pembayaran gaji pegawai setiap bulan selama tahun 2019, yang mencakup:
Gaji pokok, tunjangan suami isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural,
tunjangan fungsionaris, tunjangan pph, tunjangan beras, tunjangan uang
makan, tunjangan umum, uang lembur dan sebagainya.
8) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, adalah
pengadaan

keperluan

kantor

untuk

menunjang

kelancaran

kegiatan

operasional perkantoran. Kegiatan pengadaan ini meliputi antara lain:
a. Pengadaan makanan & minuman penambah daya tahan tubuh;
b. Perbaikan Peralatan Kantor;
c. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
d. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4;
e. Langganan Daya dan Jasa;
f.

Operasional Perkantoran;

g. Operasional Pimpinan.
Dalam rangka melaksanakan Rencana Kegiatan tersebut, Kegiatan
Pusdatin pada tahun 2019 dibagi kedalam 8 (delapan) 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) Implementasi 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
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melalui sebuah sistem elektronik. Output ini terdiri atas tiga sub output yaitu: (1)
Sistem Informasi Industri Nasional; (2) Aplikasi e-government; dan (3) Pedoman
dan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Volume/satuan output ini berupa 4 (empat) aplikasi.
3.

Sarana dan Prasarana Teknologi
Output ini terdiri atas satu sub output yaitu Membangun, Mengembangkan,
Memelihara Dan Menyediakan Sistem Jaringan yang merupakan rangkaian
kegiatan Pengelolaan Data Center, Pengelolaan Disaster Recovery Center
(DRC), Pengelolaan Jaringan Komputer dan Jaringan LPSE. Volume/satuan
output ini berupa 100 persen uptime data center.

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. Output ini terdiri atas lima sub output, yaitu: (1) Menganalisis
dan Menyajikan Informasi Perkembangan Industri; (2) Menganalisis Dan
Menyajikan Informasi Perkembangan Teknologi Industri; (3) Menganalisis Dan
Menyajikan Informasi Perwilayahan Industri; (4) Menganalisis Dan Menyajikan
Informasi Sarana Dan Prasarana Industri; serta (5) Menganalisis Dan
Menyajikan Informasi Sumber Daya Industri. Volume/satuan pada output ini
adalah 8 (delapan) jenis informasi.

5.

Data dan Informasi Industri 4.0
Output ini merupakan salah satu Prioritas Nasional yang ditugaskan oleh
Pimpinan kepada Pusdatin. Output ini terdiri atas dua sub output yaitu Peralatan
dan Mesin; serta Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Data dan
Informasi Industri 4.0. Pengembangan Big Data Industri. Indikator kinerja
keluaran (output) ini adalah 1 platform Big Data Industri.

6.

Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
Output ini terdiri dari dua sub output yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi serta Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Output ini
memiliki indikator kinerja keluaran 8 layanan.

7.

Layanan Dukungan Manajemen Satker
Merupakan kelompok komponen-komponen kegiatan pendukung yang bukan
termasuk dalam kegiatan operasional dan penyediaan sarana prasaran internal.
Termasuk di dalamnya kegiatan Penyusunan rencana program dan Penyusunan
rencana anggaran, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Pengelolaan
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keuangan dan perbendaharaan, Pengelolaan kepegawaian, Pelayanan umum,
Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Perubahan nomenklatur output
menyebabkan perubahan output yang semula 8 dokumen (Dokumen Perjanjian
Kinerja, Dokumen LAKIP, Dokumen Rencana Kinerja, Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran, Dokumen Laporan Keuangan Tahunan, Dokumen
Laporan BMN Semesteran, dan Dokumen Laporan BMN Tahunan dan dokumen
terkait pelaksanaan P3DN) menjadi 1 (satu) layanan.
8.

Layanan Perkantoran
Output ini berisi komponen-komponen kegiatan operasional atau yang bersifat
rutin seperti komponen kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Karena bersifat
operasional dan rutin maka indikator kinerja keluaran (output)

ini adalah

terselenggaranya komponen-komponen kegiatan tersebut selama periode 12
bulan atau satu tahun.

2.2.

Perjanjian Kinerja tahun 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka Pusdatin juga menyusun Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan
dicapai pada tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2019
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(SS)

(IKU)

Target

Satuan

70

Persen

1

Sertifikat

Pemangku Kepentingan
1.

Informasi Industri

Kesesuaian ketersediaan data dan

yang mudah diakses

informasi industri dalam Sistem

dan relevan

Informasi Industri Nasional (SIINas)
terhadap kebutuhan/permintaan
stakeholder

Perspektif Proses Bisnis Internal
2.

Sistem Informasi

Terselenggaranya Sistem Manajemen

Industri yang

Keamanan Informasi di lingkungan

Terintegrasi dan

Data Center Pusdatin

ISO 27001

Andal
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Perspektif Pembelajaran Organisasi
3.

Sistem Informasi

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap

Industri yang

Layanan Dukungan Manajemen

Terintegrasi dan

Satker

2,8

Skala Likert

Andal

Pada tahun 2019 Pusdatin menetapkan tiga sasaran strategis dengan tiga
indikator kinerja utama, yang disusun berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator
Kinerja Pusdatin Tahun 2015–2019 (Tabel 2.2) sebagaimana yang tercantum di
dalam Revisi III Renstra Pusdatin Tahun 2015-2019.
Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini menjadi tolok ukur keberhasilan
organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun anggaran 2019.
Tabel 2.2
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Pusdatin Tahun 2015–2019
Target
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator
2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi
dan Andal
Tersedianya informasi industri yang mudah diakses dan
relevan (persen)

-

-

50

60

70

-

Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi
industri dalam SIINas terhadap
kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)

-

-

50

60

70

-

Tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada
SIINas (Persen)

-

65

70

75

80

-

Jenis informasi yang disediakan pada SIINas (Jenis)

3

3

8

8

8

Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan
Andal (Sertifikat ISO 27001)

-

-

-

-

1

-

Tersedianya jaringan internet yang andal di Gedung
Kemenperin (persen uptime);

-

98

98

100

100

-

Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan
Informasi di lingkungan Data Center Pusdatin
(sertifikat ISO 27001);

-

-

-

-

1

-

Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan
sistem informasi yang andal (persen).

-

-

-

-

75

-

Jumlah Modul yang tersedia pada SIINas (Modul)

-

5

5

6

4

LAKIP PUSDATIN 2019 | Perjanjian Kinerja tahun 2019

20

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Satker yang
Prima (Layanan)
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan
Dukungan Manajemen Satker (skala likert).

-

Terselenggaranya Layanan Perkantoran (Layanan)
Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan dan
pelaksanaan layanan operasional (Bulan Layanan)

-

2.3.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2,8

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

Anggaran Pusat Data dan Informasi
Pada tahun 2019, Pusat Data dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp36.088.208.000,- namun karena adanya realokasi anggaran untuk satuan
kerja lain maka pagu akhir Pusdatin menjadi Rp32.476.506.000,- (tiga puluh dua
milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah). Adapun besar
pagu untuk masing-masing output-nya dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Anggaran Kegiatan Pusdatin Tahun 2019
Kode
1829

Kegiatan/Output
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

Pagu Anggaran
32.476.506.000

INDUSTRI YANG TERINTERGRASI DAN
HANDAL
021

BASIS DATA DI BIDANG INDUSTRI

3.967.449.000

022

APLIKASI

1.449.010.000

023

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

1.164.600.000

INFORMASI
024

INFORMASI DI BIDANG INDUSTRI

2.466.841.000

026

DATA DAN INFORMASI INDUSTRI 4.0

8.059.628.000

951

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA

1.858.155.000

INTERNAL
970

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

2.038.505.000

SATKER
994

LAYANAN PERKANTORAN
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.

Analisis Capaian Kinerja
Tujuan Pusdatin yang ingin dicapai hingga tahun 2019 adalah Terwujudnya
data dan informasi industri yang lengkap dan akurat, dengan indikator kinerja
tujuannya yaitu Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam
SIINas terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen).
Realisasi dan capaian dari indikator kinerja tersebut dapat kita dlihat pada
tabel berikut:
2015

2016

2019

2018

2019

Capaian
terhadap

Indikator Kinerja

Satuan

Tujuan

Target
T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Jangka
Menengah
(%)

Tingkat Kesesuaian

Persen

Belum

ketersediaan data dan

Menjadi

informasi industri dalam

Indikator

Belum Menjadi

50

88,7

177,4

60

97,7

162,8

70

94,37

134,81

134,81

Indikator

Sistem Informasi
Industri Nasional
(SIINas) terhadap
kebutuhan/ permintaan
stakeholder

Indikator kinerja tujuan tersebut diturunkan menjadi salah satu indikator
kinerja utama pada Sasaran Strategis (SS) Tersedianya informasi industri yang
mudah diakses dan relevan, sehingga perhitungan capaian dilakukan dengan
metode yang sama.
Pada tahun 2019 Pusdatin memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan
sembilan indikator kinerja yang terdistribusi pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pejabat
Eselon II sampai dengan Eselon IV di Pusdatin.
Pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat
secara lengkap pada analisis capaian kinerja sasaran dibawah ini. Analisis yang
disajikan meliputi hasil analisis atas capaian indikator kinerja utama, yang dilengkapi
dengan hasil evaluasi capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hasil
evaluasi capaian terhadap target capaian jangka menengah.
1)

Sasaran Strategis Tersedianya informasi industri yang mudah diakses dan
relevan
Sasaran ini merupakan rangkaian proses dan kegiatan dalam pengembangan
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk menyediakan data yang akurat
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dan mutakhir. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan
dalam memenuhi kebutuhan stakeholder baik eksternal maupun internal
terutama dalam merumuskan sebuah kebijakan. Semakin detail data dan
informasi yang dimiliki akan semakin cepat antisipasi perubahan maupun
pengambilan kebijakan yang dapat dilakukan, semakin mutakhir informasi akan
semakin tajam kebijakan yang dapat dirumuskan, dan semakin akurat data maka
semakin besar probabilitas pencapaian sasaran organisasi.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2019, terdapat tiga Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target capaian pada sasaran ini, yaitu:
Kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam Sistem Informasi
Industri

Nasional

(SIINas)

terhadap

kebutuhan/permintaan

stakeholder,

Ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas, serta Jenis informasi yang
disediakan pada SIINas. Ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut
merupakan target capaian yang diturunkan dari Renstra Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian Tahun 2009-2014.
Realisasi dan capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Adapun penjelasan terkait capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut:
a) Kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam SIINas
terhadap kebutuhan/permintaan stakeholder (persen)
Target realisasi sasaran ini pada tahun 2019 adalah sebesar 70 persen.
Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membagikan kuisioner
“Kesesuaian Data dan Informasi Industri dalam SIINas” kepada para
pengguna Help Desk Intranet yang melakukan permintaan data kepada
Pusdatin dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019.
Berdasarkan survei, ada 398 permintaan data melalui help desk intranet.
Dari total permintaan data tersebut, 142 orang mengisi kuisioner dan 134
orang menyatakan data yang diperoleh dari Pusdatin sesuai dengan
permintaan. Dengan demikian realisasi untuk sasaran strategis ini pada
tahun 2019 adalah sebesar 94,37 persen.
Karena cara perhitungan capaian untuk indikator ini di tahun 2019 berbeda
dengan

tahun-tahun

sebelumnya,

sehingga

tidak

dapat

dilakukan

perbandingan capaian antar tahun. Sedangkan jika dibandingkan terhadap
target yang diharapkan tercapai pada akhir Kinerja Jangka Menengah,
sesuai yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 yaitu
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sebesar 70 persen, maka capaian di akhir periode ini adalah sebesar
134,81 persen.
b) Ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas (persen)
Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Industri pada SIINas merupakan
indikator kedua dalam sasaran strategis ini. Indikator ini diukur berdasarkan
pemutakhiran empat buah basis data sesuai dalam perjanjian kinerja
Pusdatin. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah sebesar 80 persen
dan telah tercapai 100 persen. Capaian ini diperoleh dengan pemutakhiran
Data Perusahaan Industri (bobot 25 persen), Data Perkembangan dan
Peluang Pasar yang termutakhirkan (bobot 25 persen), Data Perusahaan
Kawasan Industri yang termutakhirkan (bobot 20 persen) dan Data
Perkembangan Teknologi Industri (bobot 10 persen).
Pemutakhiran data industri ini diperoleh Pusdatin melalui beberapa
kegiatan antara lain: pengumpulan data perusahaan industri, data direktori
perusahaan dan data kawasan industri; penghitungan PDB sektor industri
dan proyeksi bulanan; koordinasi data perkembangan dan peluang pasar
dengan direktorat terkait, Kementerian Perdagangan, BPS, Kementerian
Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia; koordinasi dan
konsolidasi data kawasan industri dengan PPI dan BKPM; workshop
Implementasi Pengumpulan Data Perkembangan Teknologi Industri; serta
penyusunan basis data teknologi industri.
Pada akhir tahun 2019, atau pada akhir Rencana Kinerja Jangka Menengah
Pusdatin yang juga tercantum dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun
2015-2019, tingkat ketersediaan data dan informasi industri pada SIINas
ditargetkan dapat terpenuhi 80 persen. Dengan tercapainya realisasi kinerja
pada tahun 2019 ini sebesar 80 persen maka persentase capaian pada
akhir Rencana Kinerja Jangka Menengah Pusdatin dan Setjen adalah
sebesar 100 persen.

c) Jenis informasi yang disediakan pada SIINas (Jenis)
Indikator kinerja utama ini merupakan rangkaian proses pengolahan dan
analisis data untusk menghasilkan sajian informasi di bidang industri yang
dapat dimanfaatkan oleh pimpinan maupun stakeholder dan diukur
berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan oleh Pusdatin.
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Pusdatin sendiri menetapkan target tersedianya delapan jenis informasi
untuk indikator kinerja ini pada tahun 2019. Delapan jenis informasi tersebut
adalah: Informasi Perkembangan Industri; Informasi Perkembangan dan
Peluang Pasar; Informasi Perkembangan Teknologi Industri; Informasi
Perkembangan

Investasi

Industri;

Informasi

Perwilayahan

Industri;

Informasi Sarana dan Prasarana Industri; Informasi Sumber Daya Industri;
serta Informasi Kebijakan Industri, Perdagangan, dan Fasilitas Industri.
Sampai dengan akhir tahun 2019 Pusdatin telah menyusun delapan buah
analisis (kumulatif) tersebut, dengan rincian:


Tahun 2018, 4 buah informasi: (1) Informasi Perkembangan Industri;
(2) Informasi Perkembangan Dan Peluang Pasar, (3) Informasi
Perkembangan investasi Industri; (4) Informasi Kebijakan Industri,
Perdagangan, dan Fasilitas Industri.



Tahun 2019, 4 buah informasi: (1) Informasi Sumber Daya Industri; (2)
Informasi

Perkembangan

Teknologi

Industri;

(3)

Informasi

Perwilayahan Industri; (4) Informasi Sarana Dan Prasarana Industri.
Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja ini pada tahun 2019
adalah sebesar 100 persen, begitu juga dengan capaian indikator kinerja ini
terhadap target jangka menengah Renstra Pusdatin dan Renstra Setjen
adalah sebesar 100 persen. Pencapaian ini diperoleh Pusdatin melalui
pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain FGD, konsinyering dan
verifikasi hasil analisis informasi, serta koordinasi dan sinkronisasi data
dengan stakeholder industri terkait.

Berdasarkan hasil analisis atas capaian indikator kinerja utama diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Sasaran Strategis Tersedianya
Informasi Industri Yang Mudah Diakses Dan Relevan telah tercapai. Hal ini
berarti Pusdatin telah berhasil menyediakan data yang akurat dan mutakhir,
sehingga kebutuhan stakeholder baik eksternal maupun internal dapat terpenuhi.
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Tabel 3.1.
Capaian Sasaran Strategis Informasi Industri yang Mudah Diakses dan Relevan
2015

2016

2019

2018

2019

Capaian
terhadap

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Jangka
Menengah
(%)

Tingkat Kesesuaian

Persen

Belum

ketersediaan data

Menjadi

dan informasi industri

Indikator

Belum Menjadi

50

88,7

177,4

60

97,7

162,8

70

94,37

134,81

134,81

Indikator

dalam Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)
terhadap kebutuhan/
permintaan
stakeholder
Tingkat ketersediaan

Persen

Belum

data dan informasi

Menjadi

industri pada SIINas

Sasaran

65

60

92,3

70

70

100

75

75

100

80

80

100

100

3

3

100

8

3

37,5

8

4

50

8

8

100

100

dan
Indikator
Jenis informasi yang

Jenis

Belum

disediakan pada

Menjadi

SIINas

Sasaran
dan
Indikator

2)

Sasaran Strategis Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Andal
Salah satu fungsi yang diselenggarakan Pusdatin berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian adalah penyiapan penyusunan kebijakan teknis,
pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan
komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi sistem, dan
keamanan informasi.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2019, terdapat empat
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target capaian pada sasaran ini
dengan salah satu indikator diantaranya merupakan indikator yang tercantum
dalam target kinerja jangka menengah 2015-2019 pada renstra Sekretariat
Jenderal yaitu indikator Jumlah Modul yang tersedia pada SIINas dengan target
kumulatif 20 modul.
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Adapun penjelasan terkait capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut:
a) Tersedianya jaringan internet yang andal di Gedung Kemenperin
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 Perindustrian telah
dilakukan secara online. Uptime sering kali dijadikan sebagai indikator
keandalan sebuah server maupun data center karena dengan melihat waktu
uptime dapat diketahui seberapa lama sebuah data center dapat berjalan
tanpa adanya interupsi/gangguan dalam satu tahun.
Target awal yang ditetapkan Pusdatin untuk indikator kinerja ini pada tahun
2019 adalah sebesar 99 persen, namun di Renstra Kemenperin target yang
tercantum adalah sebesar 100 persen. Target ini dapat dikatakan tidak
mungkin untuk dicapai karena tidak ada server maupun data center yang
mampu beroperasi selama satu tahun tanpa mengalami gangguan sama
sekali.
Berdasarkan pemantauan kinerja data center dari bulan Januari sampai
dengan Desember, selama tahun 2019 data center yang dikelola Pusdatin
mampu memberikan layanan sebesar 99,42 persen, artinya dalam kurun satu
tahun tersebut waktu total gangguan koneksi maupun gangguan pelayanan
pada data center Pusdatin kurang dari 50,8 jam. Pencapaian ini diperoleh
Pusdatin melalui pelaksanaan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung
keandalan data center, 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 serta pengelolaan perangkat
jaringan Kemenperin.

b) Terselenggaranya

Sistem

Manajemen

Keamanan

Informasi

di

lingkungan Data Center Pusdatin
Dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35 Tahun 2018, Pusdatin menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan
teknis, pengelolaan, dan pemeliharaan keamanan informasi.
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Sesuai dengan Renstra Pusdatin, target untuk indikator ini pada tahun 2019
adalah diperolehnya Sertifikat ISO 2700:2005 (Sistem Manajemen Keamanan
Informasi). Dalam rangka mencapai target indikator tersebut, Pusdatin
melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
1) Membangun dan mengembangkan aplikasi e-government;
2) Menyusun pedoman dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi,
dalam hal ini menyusun kebijakan Sistem Informasi Industri Nasional;
3) Membangun, mengembangkan, memelihara dan menyediakan sistem
jaringan komputer dan LPSE, pengelolaan data center, pengelolaan
Disaster Recovery Center (DRC);
4) Membangun dan mengembangkan infrastruktur data dan informasi
industri;
5) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pada tahun 2019 Pusdatin berhasil
memperoleh Sertifikat ISO 2700:2005 (Sistem Manajemen Keamanan
Informasi). Karena indikator ini baru ada pada tahun 2019 sehingga tidak
dapat dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahuntahun sebelumnya.

c) Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
yang andal
Dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35 Tahun 2018, Pusdatin menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan
teknis, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras,
jaringan komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi
sistem, dan keamanan informasi.
Sesuai dengan Renstra Pusdatin, target untuk indikator ini pada tahun 2019
adalah terpenuhinya Service Level Agreement (SLA) Help Desk Intranet
sebanyak 75%. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan kuisioner online
yang diberikan kepada pengguna help desk intranet terkait pemanfaatan
aplikasi (aplikasi SPPD Online, e-Licensing, Intrafax, ALKI, PP39, dan aplikasi
lainnya selain aplikasi e-Monitoring APBN dan SIINas). Berdasarkan hasil
evaluasi, selama tahun 2019 terdapat 1167 tanggapan telah disampaikan
Pusdatin kepada pengguna layanan Help Desk Intranet, dari semua
tanggapan yang telah disampaikan hanya 330 orang yang mengisi kuisioner
kepuasan pengguna layanan Help Desk Intranet dan sebanyak 315 orang
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(95,45%) puas terhadap layanan Help Desk Intranet. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa target kinerja tahun 2019 tercapai, namun karena
indikator ini baru ada di tahun 2019 sehingga belum dapat dibandingkan
dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

d) Jumlah Modul yang tersedia pada SIINas
Dalam rangka mencapai sasaran strategis informasi industri yang terintegrasi
dan andal, indikator keempat yang ditetapkan adalah jumlah modul yang
tersedia pada SIINas. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan
Pusdatin terkait fungsi Pusdatin berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 35 Tahun 2018 yaitu penyiapan penyusunan kebijakan teknis,
pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras, jaringan
komunikasi data, perangkat lunak, program aplikasi, interkoneksi sistem, dan
keamanan informasi, dimana salah satunya adalah pengembangan SIINas
untuk memfasilitasi kemudahan stakeholder.
Sesuai perjanjian kinerja Pusdatin dan Renstra Setjen, target untuk indikator
ini pada tahun 2019 adalah sebanyak empat buah modul. Dalam rangka
mencapai target indikator tersebut, Pusdatin melaksanakan rangkaian
kegiatan yang meliputi perancangan aplikasi, pengembangan, uji coba,
perbaikan dan pengembangan, pengujian aplikasi hingga pembuatan
dokumen aplikasi.
Pada tahun 2019 Pusdatin telah berhasil mengembangkan lima buah modul
terkait SIINas yaitu: Aplikasi untuk perangkat mobile, Modul Decision Support
System; Application Program Interface (API) dalam rangka Interkoneksi
dengan Pemerintah Daerah, Modul Aplikasi Knowledge Management, dan
Modul Validasi Laporan Siinas. Sehingga capaian untuk indikator ini pada
tahun 2019 adalah sebesar 125 persen.
Sampai dengan akhir periode jangka menengah atau pada akhir tahun 2019,
Pusdatin menargetkan pengembangan 20 buah aplikasi terkait SIINas
dengan rincian jumlah target aplikasi baru yang akan dikembangkan setiap
tahunnya seperti terlihat pada Tabel 3.1. Pada tahun 2016 Pusdatin telah
mengembangkan 6 (enam) aplikasi, tahun 2017 mengembangkan 2 (dua)
aplikasi, tahun 2018 mengembangkan 6 (enam) aplikasi, dan tahun 2019
mengembangkan 5 (aplikasi) aplikasi sehingga secara total sampai dengan
akhir tahun 2019 Pusdatin telah mengembangkan aplikasi terkait SIINas
sebanyak 19 buah. Dengan demikian besaran capaian pada tahun berjalan
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terhadap target pada akhir Kinerja Jangka Menengah untuk indikator ini
adalah sebesar 96 persen.

Perbandingan realisasi, target serta capaian indikator kinerja dari sasaran
strategis ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Dari
tabel tersebut dapat kita lihat dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun
2019, 3 IKU telah mencapai target yang ditentukan dan 1 IKU yaitu Tersedianya
jaringan internet yang andal di Gedung Kemenperin tidak dapat tercapai. IKU
Tersedianya jaringan internet yang andal di Gedung Kemenperin tidak dapat
tercapai karena target yang ditetapkan didalam Renstra Kemenperin adalah
100%, dan target ini dapat dikatakan tidak mungkin untuk dicapai karena tidak
ada server maupun data center yang mampu beroperasi selama satu tahun
tanpa mengalami gangguan sama sekali.
Berdasarkan hasil analisis atas capaian indikator kinerja utama tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Sasaran Strategis Sistem Informasi
Industri yang Terintegrasi dan Andal secara umum telah tercapai, itu berarti
Pusdatin telah mampu menyediakan sistem informasi industri yang andal, yaitu
sebuah sistem informasi industri yang aman, dikelola dan dikembangkan secara
baik, memiliki modul-modul SIINas sesuai kebutuhan stakeholder serta didukung
oleh jaringan internet yang andal.
Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Andal
2015

2016

2017

2018

2019

Capaian
terhadap

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

C

Jangka
Menengah
(%)

Tersedianya jaringan
internet yang andal
di Gedung
Kemenperin

Persen

Belum

Uptime

Menjadi

98

99

101

98

98,5

100,5

100

99

99

100

99

99

99,42

1

1

100

100

75

75

100

100

4

5

125

96

Sasaran dan
Indikator

Terselenggaranya
Sistem Manajemen
Keamanan Informasi
di lingkungan Data
Center Pusdatin

Sertifikat

Belum

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Belum Menjadi

ISO 27001

Menjadi

Sasaran dan

Sasaran dan Indikator

Sasaran dan

Sasaran dan

Indikator

Terselenggaranya
pengelolaan dan
pengembangan
sistem informasi yang
andal

Persen

Jumlah Modul yang
tersedia pada SIINas

Modul

Indikator

Indikator
Belum

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Menjadi

Sasaran dan

Sasaran dan Indikator

Sasaran dan

Sasaran dan

Indikator

Indikator

Indikator
Belum

5

6

120

5

2

40

6

6

100

Menjadi
Sasaran dan
Indikator
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3)

Sasaran Strategis Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdatin menyelenggarakan fungsi penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan,
evaluasi, pelaporan, dan kerja sama data sektor industri, pelaksanaan urusan
kepegawaian,

manajemen

kinerja

pegawai,

keuangan,

perlengkapan,

pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga. Pelaksanaan
fungsi ini menjadi penting sebagai salah satu pendukung pelaksaan fungsi yang
lain, dan dalam menjalankan fungsi tersebut Pusdatin menetapkan Sasaran
Strategis Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima.
Indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam melakukan evaluasi capaian
adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima dan
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Satker.
Untuk mencapai target indikator sasaran tersebut, Pusdatin melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran;
2) Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran;
3) Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi;
4) Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan;
5) Pengelolaan Kepegawaian; dan

6) Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan.
Perbandingan realisasi, target serta capaian indikator kinerja dari sasaran
strategis ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 3.3.
Capaian Sasaran Strategis Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima
2015
T

Indikator
Kinerja

R

2016
C

T

C

(%)

Satuan

2018

2019

R

T

R

(%)

C

T

R

(%)

Capaian

2019
C

T

R

(%)

C
(%)

terhadap
Target
Jangka

Utama

Menengah
(%)

Terwujudnya

Layanan

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

100

2,8

3,1

110,7

110,7

Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker yang
Prima
Indeks

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Belum Menjadi

Kepuasan

Skala Likert

Sasaran dan

Sasaran dan

Sasaran dan

Sasaran dan

Pegawai

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

terhadap
Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker
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Adapun penjelasan terkait capaian masing-masing IKU adalah sebagai berikut:
a) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Satker yang Prima
Target capaian indikator ini adalah terwujudnya 1 layanan dukungan
manajemen satker yang prima. Penyediaan layanan dukungan manajemen
satker yang prima selama kurun waktu 2015-2019 telah terlaksana, sehingga
capaian dari indikator ini adalah sebesar 100 persen.
b) Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen
Satker
Untuk meningkatkan penyediaan layanan dukungan manajemen satker,
diperlukan hasil evaluasi terhadap penyediaan layanan selama tahun 2019.
Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat diketahui hal-hal apa saja yang masih
perlu dilakukan perbaikan meningkatan penyediaan layanan.
Target capaian indikator ini adalah tercapainya kepuasan pegawai terhadap
layanan dukungan manajemen satker, yang diukur dengan menggunakan
kuisioner di lingkungan internal Pusdatin, dengan nilai indeks 2,8 skala likert.
Hasil evaluasi menunjukkan dari 43 orang pegawai Pusdatin, sebanyak 30
orang melakukan pengisian kuisioner secara online, dengan nilai indeks
kepuasan pegawai terhadap layanan dukungan manajemen satker sebesar
3,1 skala likert. Hal ini berarti sebagian besar pegawai Pusdatin menilai
bahwa layanan dukungan manajemen satker telah dilaksanakan sesuai
harapan pegawai dan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang masih
perlu ditingkatkan antara lain pengelolaan arsip, kepegawaian dan BMN.

Berdasarkan hasil analisis atas capaian indikator kinerja utama diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Sasaran Strategis Layanan
Dukungan Manajemen Satker yang Prima telah tercapai. Hal ini berarti Pusdatin
telah berhasil menyediakan dukungan manajemen satker yang prima, yang
dapat kita lihat dari tercapainya target indeks kepuasan pegawai terhadap
dukungan layanan manajemen satker.
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4)

Sasaran Strategis Layanan Perkantoran
Sasaran strategis ini merupakan komponen pendukung dari sasaran-sasaran
strategis sebelumnya. Pusdatin menetapkan 1 (satu) indikator kinerja untuk
sasaran strategis ini, yaitu terselenggaranya operasional perkantoran. Karena
bersifat operasional dan rutin maka volume/satuan pada output ini adalah 12
bulan layanan, atau yang berarti terselenggaranya komponen-komponen
kegiatan tersebut selama periode 12 bulan atau satu tahun.
Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran selama kurun waktu 2015-2019
terlaksana penuh selama 12 bulan, sehingga capaian dari indikator ini adalah
sebesar 100 persen (Tabel 3.4).
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini
antara lain:
a) Pembayaran Gaji Dan Tunjangan;
b) Pengadaan Makan/minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/uang Makan
PNS;
c) Perbaikan Peralatan Kantor;
d) Pengadaan Perlengkapan Kantor;
e) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dan Roda 4;
f) Langganan Daya Dan Jasa;
g) Operasional Perkantoran; dan
h) Operasional Pimpinan.
Tabel 3.4.
Capaian Sasaran Strategis Layanan Perkantoran

Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis

Utama

Layanan

Terselenggaranya

Perkantoran

Operasional

2015
T

R

2016
C

T

R

(%)
12

12

100

2019
C

T

R

(%)
12

12

100

2018
C

T

R

(%)
12

12

100

2019
C

T

R

(%)
12

12

100

Satuan
C
(%)

12

12

100

Bulan

Perkantoran

Berdasarkan hasil analisis atas capaian indikator kinerja utama diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Sasaran Strategis Layanan
Perkantoran

telah

tercapai.

Hal

ini

berarti

Pusdatin

telah

berhasil

menyelenggarakan layanan perkantoran selama 12 bulan (sesuai target).
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3.2.

Realisasi Anggaran
Total anggaran Pusat Data dan Informasi pada awal tahun 2019 adalah
sebesar Rp36.088.208.000,- namun adanya pemotongan dan realokasi anggaran
maka pagu terakhir Pusdatin pada tahun 2019 adalah Rp32.476.506.000,- dengan
realisasi anggaran Pusdatin untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp29.623.400.804,-.
Bila dibandingkan dengan pagu terakhir maka capaian realisasi ini adalah sebesar
91,21 persen namun bila dibandingkan dengan pagu awal maka capaian Pusdatin
adalah sebesar 82,09 persen. Rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran
strategis dan indikator kinerja utama dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri atas realisasi Belanja Rupiah Murni
sebesar Rp29.623.400.804,-, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp0, dan
Belanja Hibah sebesar Rp0. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi
Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp26.085.305.228,- maka realisasi anggaran
yang dicapai Pusdatin pada tahun 2019 terlihat meningkat, namun secara
persentase sesungguhnya mengalami penurunan karena pagu pada tahun 2019
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pagu 2018. Hal sebaliknya terjadi
jika kita melihat realisasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, dimana secara
persentase mengalami peningkatan namun secara jumlah mengalami penurunan
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 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Realisasi Anggaran
No
1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya informasi

Tingkat kesesuaian ketersediaan

industri yang mudah diakses

data dan informasi industri dalam

dan relevan

SIINas terhadap

Pagu (Rp)

(Rp)

(%)

8.353.230.000

7.514.573.192

89,96

9.568.989.000

9.568.989.000

96,45

364.364.000

241.343.000

66,24

14.189.923.000

12.638.617.933

89,07

kebutuhan/permintaan stakeholder
Tingkat ketersediaan data dan
informasi industri pada SIINas
Jenis informasi yang disediakan
pada SIINas
2

Tersedianya Sistem

Tersedianya jaringan internet

Informasi Industri yang

yang andal di Gedung Kemenperin

Terintegrasi dan Andal

Terselenggaranya Sistem
Manajemen Keamanan Informasi
di lingkungan Data Center
Pusdatin
Terselenggaranya pengelolaan
dan pengembangan sistem
informasi yang andal
Jumlah Modul yang tersedia pada
SIINas

3

Sasaran Strategis Layanan

Terwujudnya Layanan Dukungan

Dukungan Manajemen

Manajemen Satker yang Prima

Satker yang Prima

Indeks Kepuasan Pegawai
terhadap Layanan Dukungan
Manajemen Satker

4

Layanan Perkantoran

Terselenggaranya Layanan
Perkantoran
Pembayaran gaji, tunjangan dan
pelaksanaan layanan operasional
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Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019
Anggaran
Tahun

Pendapatan
Negara dan
Hibah

Belanja

Belanja Rupiah
Murni

Realisasi

Belanja

Pinjaman
Luar Negeri

Hibah

Jumlah

Anggaran

Persentase

2015

-

31.296.253.000

-

-

31.296.253.000

23.305.922.424

74,47

2016

-

27.199.123.000

-

-

27.199.123.000

22.838.131.084

83,97

2017

-

25.270.446.000

-

-

25.270.446.000

22.416.229.951

88,70

2018

-

27.284.406.000

-

-

27.284.406.000

26.085.305.228

95,61

2019

-

32.476.506.000

-

-

32.476.506.000

29.623.400.804

91,21

3.3.

Efisiensi Sumber Daya
Penggunaan

sumber

daya

dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

program/kegiatan secara umum terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya
atau anggaran dan sumber daya manusia.
Pada

tahun

2019

realisasi

anggaran

yang

dicapai

adalah

sebesar

Rp29.623.400.804,- sementara target anggaran untuk pelaksanaan seluruh kegiatan
adalah Rp32.476.506.000,- sehingga capaian realisasi anggarannya adalah 91,21
persen. Adapun seluruh komponen kegiatan telah terlaksana atau mencapai realisasi
100 persen, dengan demikian efisiensi sumber daya anggaran pada tahun 2019
tersebut adalah sebesar 8,79%.
Dari sisi sumber daya manusia, upaya efisiensi telah dilaksanakan melalui
pelibatan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak
ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi
sebagai narasumber, maupun bekerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah
dalam pengadaan data. Beberapa lembaga/instansi pemerintah yang bekerjasama
dengan Pusdatin antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pusdatin serta Visi, Misi dan Renstra
Pusdatin Tahun 2015-2019, Pusdatin berperan penting dalam menunjang kelancaran
pelaksanaan Program Penataan Struktur Industri yang telah dijabarkan dari RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
Berdasarkan pemaparan hasil capaian dari masing-masing sasaran strategis, dapat
disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Pusdatin telah berhasil mencapai sasaran
strategis yang ditetapkan didalam Renstra 2015-2019.
Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut, beberapa kegiatan yang dilaksanakan
antara lain:
-

Mengumpulkan Dan Memproses Data Perusahaan Industri
Mengumpulkan Dan Memproses Data Perusahaan Kawasan Industri
Mengumpulkan Dan Memproses Data Perkembangan Dan Peluang Pasar
Mengumpulkan Dan Memproses Data Perkembangan Teknologi Industri
Implementasi Siinas
Membangun Dan Mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional
Membangun Dan Mengembangkan Aplikasi E-government
Menyusun Pedoman Dan Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Membangun, Mengembangkan, Memelihara Dan Menyediakan Sistem Jaringan
Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Perkembangan Industri
Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Perkembangan Teknologi Industri
Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Perwilayahan Industri
Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Sarana Dan Prasarana Industri
Menganalisis Dan Menyajikan Informasi Sumber Daya Industri
Pembelian Peralatan Dan Mesin
Membangun Dan Mengembangkan Infrastruktur Data Dan Informasi Industri 4.0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran
Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan
Pengelolaan Kepegawaian
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga Dan Perlengkapan
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
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Dalam melaksanakan tugasnya Pusdatin tidak 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 2019 sebesar 82,09 persen terhadap pagu
dengan blokir atau 91,21 persen terhadap pagu tanpa blokir. Realisasi ini lebih
rendah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini terjadi
karena adanya output yang diblokir sehingga beberapa kegiatan tertunda
penyelesaian pembayarannya di awal tahun, selain itu selama kurang lebih 5 bulan
Pusdatin mengalami kekosongan Kapusdatin sehingga beberapa pelaksanaan
kegiatan tertunda. Secara keseluruhan, berdasarkan capaian akhir kegiatan maupun
capaian akhir sasaran kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan
Informasi pada tahun anggaran 2019 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.

4.2

Kendala
Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian
kinerja Pusat Data dan Informasi pada tahun 2019 antara lain meliputi:
1.

Blokir anggaran di Output 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan di
awal tahun;

2.

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

3.

Kekosongan Kepala Pusdatin selama kurang lebih 5 bulan menyebabkan
beberapa kegiatan terhambat dalam pelaksanaannya

4.

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

5.

Perubahan kebutuhan akan data dan aplikasi menyebabkan beberapa kegiatan
harus direvisi untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder;
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6.

Keterlambatan pihak penyedia dalam mengajukan tagihan menyebabkan
adanya tagihan yang tidak terbayar pada akhir tahun;

7.

Kurangnya

pemahaman

terkait

proses

revisi

dan

pencairan

anggaran

menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembayaran.

4.3

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

Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan 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 terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap
Triwulannya;

3.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan
anggaran dan keuangan;

4.

Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan
kegiatan;

5.

Meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin dalam hal pengelolaan sistem
informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis;

6.

Melakukan pemetaan kebutuhan stakeholder sebelum tahun anggaran berjalan
untuk kemudian melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
hasil pemetaan.
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