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1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Kabinet 

2. Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem 
manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan    
data   dan   informasi,   pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional 
Kabinet, pembinaan  pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat 
Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi dan 
perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

3. Fungsi     : 

a. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan 
informasi dalam rangka pengelolaan operasional Kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;  

b. Pengembangan, penerapan, dan pengamanan  infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat 
Kabinet; 

c. Pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan 
instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan e-governance; 

d. Pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 
e. Pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen 

penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat 
Kabinet; 

f. Penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. 

4. Indikator... 
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4. Indikator Kinerja Utama : 

No. Sasaran Strategis Uraian IKU Alasan 

1. Terwujudnya Peningkatan Layanan 

Sistem dan Teknologi Informasi di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet 

a. Jumlah pengakses layanan website Sekretariat 
Kabinet 

b. Jumlah pendownload layanan data/informasi 
Sekretariat Kabinet 

c. Persentase kepuasan pengakses terhadap 
layanan website Sekretariat Kabinet 

Menunjukkan  pencapaian kinerja Pusat 
Data dan Informasi dalam hal layanan sistem 
dan teknologi  informasi  dengan mengukur 
minat atau ketertarikan user dan publik 
dalam menggunakan dan memanfaatkan 
website Sekretariat Kabinet untuk 
mendapatkan informasi publik yang mereka 
butuhkan 

2. Terwujudnya layanan arsip dan 
kepustakaan yang baik 

a. Jumlah arsip yang dikelola 

b. Jumlah pengunjung perpustakaan 

 

Mengukur keberhasilan layanan arsip dan 
perpustakaan di lingkungan Sekretariat 
Kabinet 
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