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1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 

2. Tugas :  Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan 

3. Fungsi :  

a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, 
pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman; 

b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, 
pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman; 

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan 
manusia, kebudayaan, dan kemaritiman; 

d. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan; 

e. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau 
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan 
dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; 

f. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat 
aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

g. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung 

jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi 
lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

h. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan 
operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 
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i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

4. Indikator Kinerja Utama : 

No. Sasaran Strategis  Uraian IKU Alasan 

1. Terwujudnya 
Rekomendasi yang 
Berkualitas 

a. Persentase rekomendasi kebijakan yang 
ditindaklanjuti oleh pemerintah 

b. Persentase rekomendasi persetujuan  atas 
permohonan izin prakarsa dan substansi 
rancangan peraturan perundang-undangan 
yang ditindaklanjuti  

c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang 
kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin 
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden yang ditindaklanjuti 

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet 
yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, 
dan diukur  sesuai dengan tugas dan fungsi dalam 
penyelenggaraan dukungan pengelolaan manajemen 
kabinet kepada Presiden/dan atau Wakil Presiden 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 

2. Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Persidangan 
Kabinet 

a. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet 
terhadap penyelenggaraan sidang kabinet  

b. Persentase kepuasan peserta sidang kabinet 
terhadap risalah sidang kabinet 

Menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet 
yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, 
dan diukur  sesuai dengan tugas dan fungsi dalam 
penyelenggaraan dukungan pengelolaan manajemen 
kabinet dalam hal pengelolaan sidang kabinet, rapat 
maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri 
Presiden dan/atau Wakil Presiden 

 

 

 
3.  Terwujudnya... 
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No. Sasaran Strategis  Uraian IKU Alasan 

3. Terwujudnya 
Peningkatan Layanan 
Sistem dan Teknologi 
Informasi Sekretariat 
Kabinet 

a. Jumlah pengakses website Sekretariat Kabinet 

b. Jumlah pendownload layanan data/ informasi Sekretariat 
Kabinet 

c. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan website 
Sekretariat Kabinet 

d. Persentase kepuasan terhadap penyebarluasan informasi 
terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet 

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