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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,

karena atas berkat dan rahmat Nya, sehingga Dokumen Kebijakan Tata Kelola

TIK - Layanan Pusat Data di Kementerian PPN/Bappenas telah selesai disusun.

Dokumen Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dalam melaksanakan Kebijakan Tata Kelola TIK -
Layanan Pusat Data SPBE di lingkungannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan Dokumen Kebijakan Tata Kelola TIK - Layanan Pusat Data di

Kementerian PPN/Bappenas ini. Kami terbuka untuk mendapatkan kritik dan

sErrErn yErng membangun dari semua pihak, demi perbaikan ke arah yang lebih

baik.

Akhir kata, semoga buku Dokumen Kebijakan Tata Kelola TIK - Layanan Pusat

Data di Kementerian PPN/Bappenas ini dapat bermanfaat untuk memberikan

panduan bagr Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan Kebijakan Tata

Kelola TIK - Layanan Pusat Data di lingkungannya.

Jakarta, 14 Juni2O22

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan

.-->

Mohammad I Saleh

NIP. 1975 1025200212tOO2
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BAB I
PEUDAIIULUAN

1.1 LATAR BELIII(ANG

Di era informasi yang melimpah serperti sekarang ini banyak memberikan

dampak yang luar biasa bagi organisasi ataupun pemerintahan, selain

mendukung kinerja organisasi, data dan informasi yang dihasilkan jelas akan

sangat berpengaruh besar bagi proses keputusan yang terjadi di dalam suatu

organisasi. kebanyakan organisasi dihadapkan pada data dan informasi yang

tidak valid atau jumlah data yang sangat banyak sehingga seringkali sulit
mendapatkan hasil data yang dapat dipercaya. Banyak organisasi ataupun
pemerintahan yang menerapkan strategi tata kelola baik tata kelola organisasi

maupun tata kelola teknologi Informasi. Namun, terkait dengan pengelolaan

data dan informasi, tata kelola organisasi focus pada stakeholder sedangkan tata

kelola informasi lebih focus pada implementasi dan investasi infrastruktur pada

teknologi informasi pada saat ini.

7

Pada saat ini pemerintah Indonesia mencanangkan penyelenggaraan

pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini
tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 tahun 2O18 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem pemerintahan berbasis

elektronik diselenggarakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan,

kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraannya. Selain itu penerapan Tata Kelola Data juga

diharapkan dapat mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE/ E-government) yang sedang dimatangkan persiapannya, baik

aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya, oleh sejumlah instansi terkait
yang antara lain melibatkan Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian PAN & RB, Kementerian Kominfo, dan kmbaga Administrasi

Negara. (Permenpan No.5 Tahun 2018)



Teknologi informasi (TI) berkembang demikian pesat, baik dari sisi perangkat

keras (kecepatan processor, memory, kapasitas media penyimpanan, dan tain-
Iain) maupun dari sisi perangkat lunak atau layanan pusat data. Sa_lah satu
kecenderungan pemanfaatan TI, khususnya dalam pengelolaan data berukuran
besar, adalah pengpusatdataan layanan pusat data, yaitu suatu fasilitas yang

digunakaa untuk penempatan kumpulan server atau system komputer dan

sistem penyimpanan data yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya dan

udara, pencegahan bahaya kebakaran, dan dilengkapi pula dengan system

pengamanan fisik.

Layalan utama layanan pusat data terdiri atas lima komponen yaitu:

1. Infrastruktur yang menjamin kelangsungan bisnis (business continuance

infrastructure), meliputi aspek-aspek yang mendukung kelangsungan

bisnis ketika terjadi suatu kondisi kritis terhadap layanan pusat data.

Aspek-aspek tersebut meliputi pemilihan lokasi layanan pusat data,

kuantilikasi ruangan layanan pusat data, penataan nrErngan dan instalasi

layanan pusat data, system elektrik, pengaturan infrastruktur jaringan

yang terukur, serta pengaturan sistem pendingin dan pemadam api;

2. Infrastruktur keamanan layanan pusat data (data center security),

meliputi sistem pengamanan fisik dan nonfisik. Fitur sistem peng€unanan

fisik meliputi akses pengguna ke data center, berupa kunci akses

memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan petugas pengamanan

yang mengawasi keadaan layanan pusat data, baik di dalam maupun di

luar. Pengamanan lisik juga dapat diterapkan pada perangkat

infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci tertentu.

Pengamanan nonfisik dilakukan terhadap perangkat lunak atau sistem

pada perangkat tersebut, antara lain dengan memasang beberapa

perangkat lunak pengaman seperti access control list, firewall, intrusion

detection system (lDS) dan host IDS, fitur-fitur keamanan pada layer 2

(datalink layer) dan layer 3 (network layer) disertai dengan manajemen

pengamanannya;
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3. Optimasi layanan pusat data (application optimization), berkaitan dengan

layer 4 (transport layer) dan layer 5 (session layer) untuk meningkatkan

waktu respons suatu server. Layer 4 merupakan layer end-to-end yang

paling bawah antara layanan pusat data sumber dan tujuan, menyediakan

end-to-end kendali ukur (flow control), end-to-end deteksi dan koreksi

kesalahan (error detection and correction), dan dapat pula menyediakan

kendali kepadatan (congestion control) tambahan. Layer 5 menyediakan

riteri dialog (siapa yang memiliki giliran berbicara/mengirim data), token

management (siapa yang memiliki akses ke sumber daya bersama), serta

sinkronisasi data (status terakhir sebelum link putus). Berbagai isu yang

terkait dengan hal tersebut adalah imbang beban, simpan tetap (load

balancing, caching), dan terminasi secure socket layer (SSL), yang

bertujuan untuk mengoptimalkan jalannya suatu layanan pusat data

dalam system;

4. Infrastruktur internet protocol address (lP), menjadi servis utama pada

layanan pusat data. Servis ini disediakan pada layer 2 dan 3. Hal yang

harus diperhatikan pada layer 2 adalah hubungan antara ladang server

dan perangkat layanan, yang memungkinkan akses media, mendukung

sentralisasi yang terpercaya (reliable), loop-free, terduga (predictable), dan

terukur (scalable). Pada layer 3, hal yang terkait adalah fastconvergence

routed network (seperti dukungan terhadap default gateway). Kemudian

juga tersedia layanan tambahan yang disebut intelligent network services,

meliputi fitur-fitur yang memungkinkan application services network-wide.

Fitur yang paling umum adalah Quality of Services (QoS), multicast

(memungkinkan kemampuan untuk menangani banyak pengguna secara

konkuren), jaringan khusus LAN, dan policy-based routing; dan

5. Penyimpanan, terkait dengan segala infrastruktur penyimpanan. Isu yang

diangkat antara lain adalah arsitektur storage area network (SAN), fiber

channel switching, replikasi, backup serta arsip.

Perkembangan sistem informasi saat ini begitu pesat, berimplikasi terhadap

meningkatnya kebutuhan tempat penyimpanan dan pengolahan data.
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Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data yang berskala besar

salah satunya adalah pengpusatdataan layanan pusat data. Layanan pusat data

adalah sebuah ruangan yang menyediakan kemampuan sebagai penyimpanan

terpusat, manajemen, networking dan penyebaran data. Fasilitas yang dimiliki
data center digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan server atau

sistem komputer dan sistem penyimpanan data (storage) yang dikondisikan

dengan pengaturan catu daya, pengatur udara, pencegah bahaya kebakaran dan

biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Layanan pusat data

kini menjadi salah satu TI yang paling banyak diterapkan oleh beberapa pihak

dalam melayani setiap stakeholder yang terkait dengan proses bisnis masing-

masing instansi. Menurut Telecommunication Industry Assosiation, data center

merupakan bangunan atau bagian dari bangunan yang memiliki fungsi utama

sebagai ruang komputer dan area pendukungnya.

Layanan pusat data merupakan ruangan yang terdiri dari banyak perangkat,

seperti media penyimpanan, server, pendingin, generator, dan masih banyak

lagi. Pembangunan data center harus memenuhi standar availability,

scalability/fledbility dan security. Standar internasional yang mengatur tentang

data center yaitlu TIA-942. Standar ini dikeluarkan oleh Telecommunications

Industry Association (TIA) bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika

(EIA), suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI (American National

Standard Institute). Trrjuan dari standar ini adalah untuk menetapkan pedoman

bagi berbagai rancang€rn dan elemen pembangunan data center baik skala besar

dan kecil. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan untuk desain dan

instalasi data center. Standar ini diperuntukan kepada para desainer data center

yang membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari desain data center

termasuk fasilitas perencanaan, sistem kabel, dan desain jaringan.

1.2 REFERENSI

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata kelola TIK

khususnya di bidang layanan pusat data adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
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Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 182);

5. Peraturan Menteri PAN RB No 59 Tahun 2O2O tentang Pemantauan dan

Evaluasi SBPE; dan

6. Keputusan Menteri PAN RB No. 962 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis

Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

1.3 MAKSUD DANTUWAN

Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan tata kelola TIK khususnya di bidang

layanan pusat data adalah sebagai berikut:

a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan teknis dan pedoman bagi

Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan pembangunan,

pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan

lebih lanjut dari layanan pusat data; dan

b. Pedoman ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan acuan dalam pembangunan, pengembangan,

pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut

5



dari layanan pusat data agar dapat lebih terarah, terdokumentasi

dengan baik, dan sesuai dengan alur hidup sistem informasi dan

standard yang telah ditetapkan;

2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi secara optimal dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan; dan

3. Sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses

kerja pemerintahan.

1.4 MAITFAAT YA.ITG DIHARAPKAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari pen5rusunan kebijakan tata kelola TIK

khususnya di layanan pusat data ini adalah memberikan pedoman yang berlaku

dalam melakukan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian,

pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari layanan pusat data di

Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja

Kementerian PPN/Bappenas dan pihak ketiga baik sebagai pengelola dan/atau

pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

I.5 RUAI{G LINGKUP

Pedoman Tata Kelola TI ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

1. ketentuan Umum Tata Kelola TI, mengatur seluruh aspek tata kelola TI

khususnya di bidang layanan pusat data di lingkungan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan merupakan kerangka utama dalam pengelolaan TI khususnya

di bidang layanan pusat data;

2. ketentuan Perencanaan Strategis dan Pengorganisasian TI, mencakup

aktivitas pen5rusunan perencanaan strategis dan perencanaan operasional,

penyusunan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia,

pengelolaan risiko, serta pengelolaan jaminan kualitas khususnya di bidang

layanan pusat data;

3. ketentuan Pengelolaan Proyek dan Investasi, mengatur tata kelola proyek dan

investasi TI yang merupakan implementasi TI khususnya di bidang layanan
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pusat data dan telah teridentifikasi atau terkait dengan inisiatif strategis

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. ketentuan Pembangunan dan Pengembangan Layanan TI khususnya di

bidang llayanan pusat data, mencakup aktivitas pen5rusunan layanan

berbasis TI dan pengembangan atau perubahan layanan TI;

5. ketentuan Pengelolaan Layanan TI khususnya di bidang layanan pusat data,

mencakup aktivitas pengelolaan kinerja dan perencanaan kapasitas,

pengelolaan data dan Layanan pusat data (Data Center), pengelolaan

kesepakatan tingkat layanan, pengelolaan permasalahan, pengelolaan

pengamanan, dan pengelolaan pemulihan bencana; dan

6. ketentuan Pengawasan dan Evaluasi TI khususnya di bidang layanan pusat

data, mencakup pengawasan terhadap evaluasi kinerja dan evaluasi

pengendalian TI.

7. Ketentuan interkoneksi pusat data Kementerian PPN/Bappenas dengan pusat

data instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya.

1.6 HASIL YANG DIHARAPKAN

Adapun hasil yang diharapkan dari peny'usunan kebijakan tata kelola TIK

khususnya di bidang layanan pusat data ini adalah berjalan dengan baiknya

dalam melakukan pembangunan, pengembangan, pengimplementasian,

pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari layanan pusat data di

Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas

dan pihak ketiga baik sebagai pengelola dan/atau pengguna Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK).
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BAB II
PENANGGUNG.IAWAB PENGELOLIIAN LAYANAN PUSAT DATA

2.1 PENANGGUI{Gh'AWAB UTAIUA DARI LAYANAN PUSAT DATA

Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab tata kelola layanan

pusat data SPBE, koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis tata kelola

layanan pusat data SPBE. Pelaksana teknis tata kelola layanan pusat data SPBE

terdiri atas:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di

bidang tata kelola layanan pusat data teknologi, informasi dan komunikasi

pada Kementerian PPN/ Bappenas masing-masing; dan

b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi,

membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Layanan pusat data

SPBE.

Adapun tugas dan fungsi dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di

bidang tata kelola layanan pusat data tersebut adalah sebagai berikut:

1. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur tata kelola layanan

pusat data SPBE;

2. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan

anggaran tata kelola layanan pusat data SPBE;

3. melaporkan pelaksanaan tata kelola layanan pusat data SPBE dan

penerapan standar teknis dan prosedur tata kelola layanan pusat data

SPBE kepada koordinator SPBE;

4. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Layanan pusat

data dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi

standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan; dan

5. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE.

Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi,

membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Layanan pusat data SPBE

mempunyai tugas:
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1. menerapkan standar teknis dan prosedur tata kelola layanan pusat data

di unit kerja masing-masing;

2. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Layanan pusat

data dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi

standar teknis dan prosedur tata kelola layanan pusat data SPBE yang

telah ditetapkan;

3. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan

4. berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola layanan pusat data

pada Instansi masing-masing terkait perumusan program kerja dan

anggaran tata kelola layanan pusat data SPBE.

2.2 PEI{GENI'ALIAN DARI I"AYA.ITAN PUSAT DATA

Pengendalian yang berhubungan dengan pembangunan, pengembangan,

pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari layanan

pusat data terdiri dari pengendalian organisasi tata kelola layanan pusat data

SPBE, pengendalian pengelolaan aset layanan pusat data SPBE, pengendalian

tata kelola layanan pusat data SPBE dari sisi SDM, pengendalian Keamanan

Fisik dan Lingkungan dari tata kelola layanan pusat data SPBE, Pengendalian

Pengelolaan Operasional dari tata kelola layanan pusat data SPBE, Pengendalian

Akses dari tata kelola layanan pusat data SPBE, Pengendalian tata kelola

layanan pusat data SPBE dalam Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan,

pengendalian pengelolaan gangguan dari tata kelola layanan pusat data SPBE,

pengendalian dalam pengelolaan kelangsungan kegiatan dari tata kelola layanan

pusat data SPBE dan pengendalian kepatuhan dari tata kelola layanan pusat

data SPBE. Adapun penjelasan dari masing-masing pengendalian tersebut dapat

dilihat di bawah ini.

2.3 PENGENDALIAN ORGANISASI DARI LAYANAN PUSAT DATA

Adapun beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian organisasi dari

layanan pusat data yaitu:

1. Pusdatinrenbang mengkaji perjanjian kerahasiaan pihak-pihak internal dan
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eksternal secara berkala untuk menjaga aset layanan pusat data SPBE;

2. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak berwenang di luar Kementerian

PPN/Bappenas yang terkait dengan tata kelola layanan pusat data SPBE;

3. Menjalin kerja sama dengan komunitas TIK khususnya yang berhubungan

dengan pengembangan layanan pusat data di luar Kementerian

PPN/Bappenas melalui pelatihan, seminar, atau forum lain yang relevan

dengan tata kelola layanan pusat data SPBE; dan

4. Menerapkan pengendalian tata kelola layanan pusat data SPBE berdasarkan

hasil penilaian risiko untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko

terkait dengan pemberian akses kepada pihak ketiga.

2.4 PENGENDALH.IT PENGELOLIIAN ASET DARI IIIYANAN PUSAT DATA

Adapun beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian pengelolaan aset

dari layanan pusat data adalah sebagai berikut:

1. Pusdatinrenbang bertanggung jawab terhadap keamanan asset layanan pusat

data:

a. Mengidentifikasi aset layanan pusat data SPBE dan

mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset layanan pusat data

SPBE;

b. Menetapkan pemilik aset layanan pusat data SPBE di Pusdatinrenbang;

c. Menetapkan aset layanan pusat data SPBE yang terkait dengan

perangkat pengolah layanan pusat data SPBE; dan

d. Pemilik aset layanan pusat data SPBE menetapkan aturan penggunaan

aset layanan pusat data SPBE.

2. Klasifikasi asset layanan pusat data. Layanan pusat data diklasifikasikan

sesuai tingkat kerahasiaan, nilai, tingkat kritikalitas, serta aspek hukumnya.

2.4.1. PENGENDALIAN SDM DARI LAYANAN PUSAT DATA

Beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian dari layanan pusat data

dari sisi SDM adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai bertanggung jawab atas pelaksanaan dan

pengimplementasian dari tata kelola layanan pusat data SPBE Kementerian



PPN/Bappenas;

2. Pihak ketiga wajib menyetujui dan menandatangani syarat dan perjanjian

atas pelaksanaan dan pengimplementasian dari tata kelola layanan pusat

data SPBE Kementerian PPN/Bappenas;

3. Peran dan tanggung jawab pegawai dan pihak ketiga terhadap tata kelola

layanan pusat data SPBE harus didefinisikan, didokumentasikan, dan

dikomunikasikan kepada yang bersangkutan;

4. Seluruh pegawai dan pihak ketiga yang yang melanggar tata kelola layanan

pusat data SPBE formasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas akan

diberikan sanksi atau tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

5. Pihak ketiga yang habis masa kontrak kerjanya wajib mengembalikan

seluruh aset layanan pusat data SPBE yang dipergunakan selama bekerja di

Kementerian PPN/Bappenas;

6. Unit Kerja wajib menghentikan hak penggunaan aset layanan pusat data

SPBE bagi pegawai yang sedang dalam pemeriksaan dan/atau menjalani

proses hukum terkait dengan dugaan pelanggaran tata kelola layanan pusat

data SPBE secara khusus atau tata kelola SPBE secara umum di lingkungan

Kementerian PPN/ Bappenas; dan

7. Unit kerja wajib mencabut hak akses terhadap akses dari layanan pusat

data-layanan pusat data SPBE yang dimiliki pegawai dan pihak ketiga apabila

yang bersangkutan tidak lagi bekerja di Kementerian PPN/Bappenas.

2.4.2. PENGENDAJ,,IAN XEAMANAN FISIK DAN LINGKUNGAN DARI I"AYANAN

PUSAT DATA

Adapun beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian keamanan fisik

dan lingkungan dari layanan pusat data adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan area, adapun yang berhubungan dengan pengamanan area

adalah sebagai berikut:

a. Seluruh pegawai, pihak ketiga, dan tamu yang memasuki lingkungan

area Layanan pusat data/Ruang Server wajib mematuhi aturan yang

berlaku di Kementerian PPN/Bappenas; dan
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b. Ketentuan rinci tentang pengamanan area lingkungan kerja di

Kementerian PPN/Bappenas diuraikan dalam standar keamanan fisik

dan lingkungan.

2. Pengamanan perangkat, adapun yang berhubungan dengan pengamanan

perangkat adalah sebagai berikut:

a. Perangkat pengolah layanan pusat data SPBE dan perangkat pendukung

wajib ditempatkan di lokasi yang aman dan diposisikan sedemikian rupa

untuk mengurangi risiko aset layanan pusat data SPBE dapat diakses oleh

pihak yang tidak berwenang;

b. Perangkat pendukung wajib dipasang untuk menjamin beroperasinya

perangkat pengolah layanan pusat data SPBE dan secara berkala wajib

diperiksa dan diuji ulang kinerjanya;

c. Kabel sumber daya listrik wajib dilindungi dari kerusakan, dan kabel

telekomunikasi yang digunakan untuk mengaktifkan layanan pusat data

SPBE wajib dilindungi dari kerusakan dan penyadapan;

d. Perangkat pengolah layanan pusat data SPBE wajib dipelihara secara

berkala untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan fungsinya;

e. Penggunaan perangkat yang dibawa ke luar dari lingkungan Kementerian

PPN/Bappenas wajib disetujui oleh Pejabat yang berwenang;

f. Perangkat pengolah layanan pusat data SPBE penyimpan data yang sudah

tidak digunakan lagi wajib disanitasi sebelum digunakan kembali atau

dihapuskan/ dimusnahkan; dan

g. Penanganan perangkat pengolah layanan pusat data SPBE penyimpan

data di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan standar penernganan

media penyimpan data yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data

Elektronik di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

2.4.3. PEITIGENDALHN PENGELOLAAN OPERASIONAL DARI LAYAIYAN PUSAT

DATA

Adapun beberapa ha1 yang berhubungan dengan pengendalian pengelolaan

operasional dari layanan pusat data adalah sebagai berikut:

1. Prosedur operasional dan tanggung jawab:
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a. Wajib mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan seluruh

prosedur operasional yang terkait dengan penggunaan perangkat

pengolah layanan pusat data SPBE sesuai dengan peruntukannya;

b. Mengendalikan perubahan terhadap perangkat pengolah layanan pusat

data SPBE;

c. Melakukan pemisahan informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT

RAHASIA dan RAHASIA untuk menghindari adanya pegawai yang

memiliki pengendalian eksklusif terhadap seluruh aset layanan pusat

data SPBE dan perangkat pengolahnya; dan

d. Melakukan pemisahan perangkat pengembangan, pengujian, dan

operasional untuk mengurangi risiko perubahan atau akses oleh pihak

yang tidak berwenang terhadap sistem operasional.

2. Pengelolaan layanan oleh pihak ketiga:

a. Wajib memastikan bahwa pengendalian tata kelola layanan pusat data

SPBE, definisi layanan, dan tingkat layanan yang tercantum dalam

kesepakatan penyediaan layanan telah diterapkan, dioperasikan, dan

dipelihara oleh pihak ketiga;

b. Wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan layanan,

laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga secara berkala;

dan

c. Wajib memperhatikan kritika,litas, proses yang terkait dan hasil penilaian

ulang risiko layanan apabila terjadi perubahan pada layanan yang

disediakan pihak ketiga.

3. Perlindungan terhadap ancaman program yang membahayakan. Wajib

menerapkan sistem yang dapat melakukan pendeteksial, pencegahan, dan

pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancarnan program yang

membahayakan';

4. Backup. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan backup:

a. Wajib melakukan baclatp informasi dan perangkat lunak yang berada di

Layanan pusat data secara berkala; dan

b. Proses baclatp di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan backup dala
yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data Elektronik di
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Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

5. Pengelolaan keamanan jaringan:

a. Wajib mengelola dan melindungi jaringan dari berbagai bentuk ancaman;

dan

b. Wajib mengidentifikasi fitur keamanan layanan, tingkat layanan, dan

kebutuhan pengelolaan serta mencantumkannya dalam kesepakatan

penyediaan layanan jaringan termasuk layanan jaringan yang disediakan

oleh pihak ketiga.

c. Ketentuan keamanan informasi mengacu kepada pedoman manajemen

keamanan informasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas.

6. Penanganganan media penyimpan data:

a. Pusdatinrenbang mempunyai prosedur yang mengatur penanganan

media penyimpan data untuk melindungi aset layanan pusat data SPBE;

dan

b. Penanganan media penyimpanan data di Kementerian PPN/Bappenas

sesuai dengan standar penanganan media penyimpan data yang

ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan

Kementerian PPN/ Bappenas.

7. Pertukaran informasi:

a. Pertukaran informasi dan perangkat lunak antara Kementerian

PPN/Bappenas dengan pihak ketiga dilakukan atas kesepakatan tertulis

kedua belah pihak;

b. Pemilik informasi wajib melakukan penilaian risiko yang memadai

sebelum melaksanakan pertukaran informasi; dan

c. Wajib menerapkan pengendalian tata kelola layanan pusat data SPBE

untuk pengiriman informasi melalui surat elektronik atau pengiriman

informasi melalui jasa layanan pengiriman dalam rangka menghindari

akses pihak yang tidak berwenang.

8. Pemantauan:

a. Wajib menerapkan audit logging yang mencatat aktivitas pengguna,

pengecualian, dan kejadian tata kelola layanan pusat data SPBE dalam

kurun waktu tertentu untuk membantu pengendalian akses dan
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investigasi di masa mendatang;

b. Wajib memantau penggunaan pusat data dan mengkaji secara berkala

hasil kegiatan pemantauan;

c. Wajib melindungi fasilitas pencatatan dan data yang dicatat dari

kerusakan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang;

d. Wajib menerapkan pencatatan kegiatan sAstem administrator dan system

operator,

e. Wajib menerapkan pencatatan kesalahan untuk dianalisis dan diambil

tindakan penanganan yang tepat; dan

f. Wajib memastikan semua perangkat pengolah layanan pusat data SPBE

yang tersambung dengan jaringan telah disinkronisasi dengan sumber

waktu yang akurat dan disepakati.

2.4.4. PENGENDALIAN AKSES DARI LAYANAI{ PUSAT DATA

Beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian akses dari layanan pusat

data adalah sebagai berikut:

1. Wajib menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji ketentuan akses ke

aset layanan pusat data SPBE berdasarkan kebutuhan organisasi dan

persyaratan keamanan.

2. Pengelolaan akses pengguna:

a. Wajib men1rusun prosedur pengelolaan hak akses pengguna sesuai

dengan peruntukannya;

b. Wajib membatasi dan mengendalikan penggunaan hak akses khusus.

c. Wajib mengatur pengelolaan kata sandi pengguna;

d. Wajib memantau dan mengevaluasi hak akses pengguna; dan

e. penggunaannya secara berkala untuk memastikan kesesuaian status

pemakaiannya.

3. Tanggung jawab pengguna:

a. Wajib mematuhi aturan pembuatan dan penggunaan kata sandi;

b. Memastikan perangkat pengolah informasi yang digunakan mendapatkan

perlindungan terutama saat ditinggalkan; dan

c. Melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak
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berwenang.

4. Pengendalian akses ke sistem operasi:

a. Akses ke sistem operasi wajib dikontrol dengan menggunakan prosedur

akses yang aman;

b. Setiap pengguna wajib memiliki akun yang unik dan hanya digunakan

sesuai dengan peruntukannya, dan proses otorisasi pengguna wajib

menggunakan teknik autentikasi yang sesuai untuk memvalidasi

identitas dari pengguna;

c. Sistem pengelolaan kata sandi wajib mudah untuk digunakan dan dapat

memastikan kualitas sandi yang dibuat pengguna;

d. Wajib membatasi dan mengendalikan penggunaan system utilities;

e. Fasilitas session time-out wajib diaktifkan untuk menutup dan mengunci

layar komputer, layanan pusat data, dan koneksi jaringan apabila tidak

ada aktivitas pengguna setelah periode tertentu; dan

f. Wajib membatasi waktu koneksi untuk sistem informasi dan layanan

pusat data yang memiliki klasilikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA.

5. Pengendalian al<ses ke layanan pusat data dan sistem informasi:

a. Wajib memastikan bahwa akses terhadap layanan pusat data dan sistem

informasi hanya diberikan kepada pengguna sesuai peruntukannya; dan

b. Layanan pusat data dan sistem informasi yang memiliki klasifikasi

SANGAT RAHASIA dan RAHASIA wajib diletakkan pada lokasi terpisah

untuk mengurangi kemungkinan diakses oleh pihak yang tidak

berwenang.

2.4,5.PENGENDALIAN DALAM PENGADAAN, PENGEMBANGAN DAN

PEMELIHARAAT{ DARI LAYANAN PUSAT DATA

Beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian layanan pusat data

dalam pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan system informasi adalah

sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mendokumentasikan secara jelas persyaratan tata kelola

layanan pusat data SPBE yang relevan sebelum pengadaan, pengembangan,

atau pemeliharaan sistem informasi baru.
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2. Pengelolaan informasi pada layanan pusat data:

a. Data yang akan dimasukkan ke layanan pusat data wajib diperiksa

terlebih dahulu kebenaran dan kesesuaiannya;

b. Setiap layanan pusat data wajib disertakan proses validasi untuk

mendeteksi bahwa informasi yang dihasilkan utuh dan sesuai dengan

yang diharapkan; dan

c. Data keluaran layanan pusat data wajib divalidasi untuk memastikan

data yang dihasilkan adalah benar.

3. Keamanan dalam proses pengembangan dan pendukung:

a. Wajib mengendalikan perubahan pada sistem operasi dengan

penggunaan prosedur pengendalian perubahan;

b. Wajib mengendalikan perubahan terhadap perangkat lunak yang

dikembangkan sendiri maupun pihak ketiga;

c. Wajib meninjau dan menguji sistem operasi dan/atau perangkat lunak

untuk memastikan tidak ada dampak merugikan pada proses operasional

atau tata kelola layanan pusat data SPBE Kementerian PPN/bappenas

pada saat terjadi perubahan sistem operasi dan/atau perangkat lunak,

untuk informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan

RAHASIA;

d. Wajib mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran informasi; dan

e. Wajib melakukan supervisi dan memantau pengembangan perangkat

lunak oleh pihak ketiga.

4. Pengelolaan kerentanan teknis:

a. Wajib mengumpulkan informasi kerentanan teknis secara berkala dari

seluruh sistem informasi yang terdapat pada pusat data maupun

komponen pendukung sistem informasi; dan

b. Wajib melakukan evaluasi dan penilaian risiko terhadap kerentanan

teknis yang ditemukan dalam sistem pusat data serta menetapkan

pengendalian yang tepat terhadap risiko terkait.

2.4.6.PENGENDALIAN PENGELOLAAN GANGGUAN DARI LAYANAN PUSAT

DATA
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Beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian pengelolaan gangguan

layanan pusat data adalah sebagai berikut:

1. Pegawai dan pihak ketiga wajib melaporkan kepada Pusdatinrenbang

sesegera mungkin pada saat memenuhi kelemahan atau terjadi gangguan

tata kelola layanan pusat data SPBE dalam sistem atau layanan TIK

Kementerian PPN/Bappenas; dan

2. Pengelolaan gangguan tata kelola layanan pusat data SPBE dan

perbaikannya

a. Masing-masing menl'usun prosedur dan menguraikan tanggung jawab

pegawai, terkait dalam rangka memastikan gangguan tata kelola layanan

pusat data SPBE dapat ditangani secara cepat dan efektif;

b. Seluruh gangguan tata kelola layanan pusat data SPBE yang terjadi

dicatat dalam suatu basis data dan/atau buku catatan pelaporan

gangguan tata kelola layanan pusat data SPBE, yang menjadi masukan

pada proses peningkatan penanganan gangguan tata kelola layanan

pusat data SPBE, serta dievaluasi dan dianalisa untuk perbaikan dan

pencegahan agar gangguan tata kelola layanan pusat data SPBE ormasi

tidak terulang; dan

c. Mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan bukti pelanggaran

terhadap tata kelola layanan pusat data SPBE di Lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas.

Layanan pusat data merupakan deny'ut nadi pengolahan data dan informasi,

bila suatu saat terjadi gangguan atau bencana aiam yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya maka dijamin akan terjadi kelumpuhan pada beberapa sektor atau

mungkin keseluruhan sector yang dimiliki. Oleh karenanya, aspek penting yang

harus dimiliki oleh semua layanan pusat data adalah manajemen bencana

yang balk dan telah teruji sehingga sewaktu-waktu hal tersebut terjadi tidak

menimbulkan dampak yang terlalu merugikan perusahaan. Dibagi menjadi dua

kategori besar, yaitu:

1. Business Continuitg Plan IBCPI: rencana yang fokus untuk mempertahankan

kelangsungan fungsi bisnis saat gangguan terjadi dan sesudahnya; dan
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2. Disaster Recouery Planning (DRP| : rencana yang fokus pada sistem teknologi

informasi yang diterapkan pada data center untuk memperbaiki operabilitas

sistem target, layanan pusat data, dan fasilitas komputer dilokasi alternatif

dalam kondisi darurat. Sejumlah layanan pusat data yang ideal bagi

perusahaan sudah seharusnya memiliki suatu Di.saster Recouery Center

sebagai back-up dari data center utama, dengan kriteria pembangunan

suatu DRC adalah sebagai berikut: Scalable, Configurabllitg,
Compatlbllltg, Manoge&llitg, Avallabilttg, Rellablllfu, Dlstributabilltg,
Seniceabllltg, Stability dan Interoperabtltfu .

2.4.7. PEI|GEITDALIAIT DALIIIU PENGELOLAAN KELANGSUNGAN I{EGIATAN

DARI LITYANAJT PUSAT DATA

Beberapa hal yang berhubungan dengan pengendalian layanan pusat data

dalam pengelolaan kelangsungan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. mengelola proses kelangsungan kegiatan pada saat keadaan darurat di

lingkungan unit eselon I masing-masing;

2. Mendefinisi risiko, dan menganalisis dampak yang diakibatkan pada saat

terjadi keadaan darurat untuk menjamin kelangsungan kegiatan;

3. Menyusun dan menerapkan Rencana Kelangsungan Kegiatan untuk menjaga

dan mengembalikan kegiatan operasional dalam jangka waktu yang

disepakati dan level yang dibutuhkan;

4. Memelihara dan memastikan rencana-rencana yang termuat dalam Rencana

Kelangsungan Kegiatan masih sesuai, dan mengidentifikasi prioritas untuk
kegiatan uji coba; dan

5. Melakukan uji coba Rencana Kelangsungan Kegiatan secara berkala untuk
memastikan Rencana Kelangsungan Kegiatan dapat dilaksanakan secara

efektif.
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BAB III
HAL-HAL YANG BERIIUBUNGAN PROSES PERII|CANAAN

3.1 KEGIATAIY PADA TAIIAP ANALIS I{EBUTT'HAN

Tahap analisis kebutuhan, merupakan tahapan (proses)

mengumpulkan/identilikasi dan menganalisis kebutuhan suatu bisnis proses

atau tugas pokok dan fungsi untuk dibuat ke dalam suatu layanan pusat data

dengan rinci. Tahap analisis kebutuhan, mencakup aktifitas yang berhubungan

dengan:

1. Pengumpulan, analisis, penyusun€rn, dan pendokumentasian spesifikasi

kebutuhan bisnis dan layanan pusat data yang mencakup:

a. Dasar hukum Layanan pusat data SPBE;

b. Kebutuhan layanan pusat data termasuk fungsi kemampuan yang

diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan, dan kebutuhan spesifik

lainnya;

c. Uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi Layanan

pusat data SPBE;

d. Identifikasi dan analisis risiko teknologi serta rencana mitigasi;

e. Deskripsi layanan pusat data yang sudah ada (jika ada), dan analisis

kesenjangannya (gap analysis) dari target layanan pusat data yang

diinginkan;

f. Target waktu kesiapan penerapan dan pengembangan layanan pusat

data;

g. Rencana kapasitas (capacity planning);

h. Infrastruktur pendukung;

i. Pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Layanan pusat data SPBE;

j. Maksud dan tujuan pemanfaatan Layanan pusat data SPBE;

k. Ruang lingkup Layanan pusat data SPBE;

1. Analisis biaya dan manfaat;

m. Sasaran pengguna; dan

n. Lokasi implementasi

2. Pendokumentasian perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan layanan
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pusat data yang terjadi dalam tahap ini.

Secara umum adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisis

kebutuhan ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasl, aeleksi, dan perencanaan. Tahap ini merupakan tahap

preliminary dari pembuatan suatu layanan pusat data. Pada tahap ini
dikembangkan suatu rancang bangun dari suatu layanan pusat data.

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

a. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna;

b. Menyeleksi kebutuhan pengguna dari proses identifikasi di atas dengan

menyesuaikan dengan kapasitas teknologi yang tersedia; dan

c. Merencanakan sistem yang akan digunalan pada layanan pusat data

yang dibuat dengan kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan fungsional

dan non-fungsional, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan

dokumen dan perangkat lunak.

2. Tahap Analisis (Aaalystsf. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan,

yang bertujuan memperoleh kebutuhan sistem dan pengguna secara lebih

spesifik dan rinci. Proses analisis terhadap sistem dapat dituangkan dalam

penJrusunan dokumentasi sistem berupa Diagram Aktivitas, Konteks

Diagram, Data Flow Diagram, dan Entity Relationship Diagram. Selain itu
pada tahap ini secara mendetail tim akan melakukan proses identifikasi dan

analisis mendalam mengenai kebutuhan dalam pengembangan layanan

pusat data yang dapat meliputi ketentuan sebagai berikut:

a. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa

ditangani oleh layanan pusat data;

b. Mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada bisa

diselesaikan melalui pengembangan layanan pusat data;

c. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin

diterapkan untuk menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan;

d. Melakukan analisa kebutuhan pada layanan pusat data dan membuat

batasan layanan pusat data; dan
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e. Mendelinisikan kebutuhan data ataupun aspek lainnya yang diperlukan

dalam pengembangan layanan pusat data.

3.2 SIKLUS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN L.AYANAN PUSAT DATA

SPBE

Kajian Kebutuhan, paling kurang meliputi:

l. dasar hukum Layanan pusat data SPBE;

2. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi Layanan

pusat data SPBE;

3. pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Layanan pusat data SPBE;

4. maksud dan tujuan pemanfaatan Layanan pusat data SPBE;

5. ruang lingkup Layanan pusat data SPBE;

6. Analisis biaya dan manfaat;

7. Analisis risiko;

8. Target waktu kesiapan penerapan layanan pusat data;

9. Sasaran pengguna; dan

10. Lokasi implementasi.

3.3 KELUARAN DARI TAHAP ANALIS KEBUTUHAN

Tahap analisis kebutuhan, menghasilkan keluaran:

1. Dokumentasi analisis dan spesifrkasi kebutuhan layanan pusat data; dan

2. Dokumentasi perubahan analisis dan perubahan spesifikasi kebutuhan

layanan pusat data.

Dokumentasi-dokumentasi di atas, akan terangkum di dalam Dokumen Teknis

Pembangunan Perangkat Lunak dengan template yang tersedia pada bagian

lampiran Pedoman Teknis ini.

3.4 PERENCANAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Tahap ini merupakan tahap preliminary dari pembuatan suatu system atau

layanan pusat data SPBE. Tahapan ini lebih menekankan pada aspek studi

kelayakan pengembangan sistem (feasibility study). Pada tahap ini,

dikembangkan suatu rancang bangun dari suatu layanan pusat data. Langkah
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detail yang dapat dilakukan pada tahap ini dapat meliputi ketentuan sebagai

berikut:

1. Pembentukan darl konsolidasi tim pengembang;

2. Mengidentilikasi kebutuhan pengguna;

3. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan;

4. Menentukan strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan layanan

pusat data; dan

5. Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan database dan {itur dari
layanan pusat data.

Penyusunan perencanaan didasarkan pada:

l. kajian kebutuhan, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE

Nasional untuk Layanan pusat data Umum; dan Layanan pusat data

Khusus

2. kajian kebutuhan, Arsitektur SPBE Kementerian PPN/Bappenas, dan Peta

Rencana Kementerian PPN/Bappenas untuk Layanan pusat data Khusus.

Kegiatan pada tahapan perencanaan paling kurang meliputi:

1. uraian ruang lingkup Layanan pusat data SPBE;

2. proses bisnis dan layanan yang terkait Layanan pusat data SPBE;

3. kerangka kerja (frameu-tork) pembangunan atau pengembangan layanan

pusat data yang digunakan;

4. pemilihan pelaksana pembangunan atau pengembangan layanan pusat

data (Instansi Pemerintah, Swakelola atau Pihak Ketiga);

5. deskripsi peran dan tanggung jawab;

6. jadwal dan periode pelaksanaan ltimelinel;
7. rencana aksi (timeplanl;

8. sumber daya yang dibutuhkan;

9. Indikator keberhasilan;

1O. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan

11. mekanisme pemantauan dan pelaporan
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3.5 SUILUS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PUSAT DATA

SPBE

Perencanaan, Penyusunan perencanaan didasarkan pada:

1. kajian kebutuhan, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE

Nasional untuk Layanan pusat data Umum; dan

2. kajian kebutuhan, Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Pemerintah

Daerah, dan Peta Rencana Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
Layanan pusat data Khusus.

Perencanaan, paling kurang meliputi:

1. uraian ruang lingkup Layanan pusat data SPBE;

2. proses bisnis dan layanan yang terkait Layanan pusat data SPBE;

3. kerangka kerja (framework) pembangunan atau pengembangan layanan

pusat data yang digunakan;

4. pemilihan pelaksana pembangunan atau pengembangan layanan pusat

data (Instansi Pemerintah, Swakelola atau Pihak Ketiga);

5. deskripsi peran dan tanggung jawab;

6. jadwal dan periode pelaksanaan (timeline);

7. rencana aksi (timeplan);

8. sumber daya yang dibutuhkan;

9. Indikator keberhasilan;

10. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan

11. mekanisme pemantauan dan pelaporan

3.6 I(ELUARAN PADA TAIIAP PERENCAITAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Tahap perencanaan, menghasilkan keluaran dari Dokumen Kerangka Acuan

Kerja. Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi dasar dalam tahapan selanjutnya.

Kerangka acuan kerja ini merupakan hasil gabungan isi dari Dokumentasi

analisis dan spesihkasi kebutuhan layanan pusat data dan Dokumentasi

perubahan analisis dan perubahan spesifikasi kebutuhan layanan pusat data.

Langkah-langkah dan standard isi dari dokumen Kerangka Acuan Kerja ini
terangkum di dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja dengan template yang

tersedia pada bagian lampiran Pedoman Teknis ini.
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3.7 PENDANAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Anggaran tata kelola layanan pusat data SPBE disusun berdasarkan
perencarlaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturzrn

perundang-undangan. Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola

layanan pusat data SPBE bersumber dari:

1. APBN; dan

2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3.8 PE.ITUSUITA.IT KEBIJAXAIT DARI LAYANAN PUSAT DATA

Kementerian PPN / Bappenas melalui Pusdatinrenbang men)'usun kebijakan tata

kelola Layanan Pusat Data mengacu pada norma, standar, prosedur, dan

kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan di bidang tata kelola

layanan pusat data SPBE. Kebijakan tata kelola layanan pusat data SPBE

dilakukan dengan:

l. Menyusun rencana strategis tata kelola layanan pusat data SPBE;

2. Menetapkan Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE; dan

3. Menetapkan aturan mengenai tata Kelola layanan pusat data SPBE.

Rencana strategis tata kelola layanan pusat data SPBE sebagaimana disusun

oleh Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Meny'usun rencana strategis

Pengamanan Informasi Sekteraris Kementerian menugaskan kepada

Pusdatinrenbang. Rencana strategis tersebut terdiri atas:

1. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan tata kelola

layanan pusat data SPBE setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun; dan

2. Peta rencana penyelenggaraan tata kelola layanan pusat data SPBE yang

merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai

setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Beberapa hai yang berhubungan dengan rencana Strategis tata keiola layanan

pusat data SPBE yaitu:
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1. Rencana strategis tata kelola layanan pusat data SPBE yang telah disusun

diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2. Dalam melakukan pen5rusunan rencana strategis, Sekteraris Kementerian

dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang tata kelola layanan

pusat data SPBE; dan

3. Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi, Sekretaris Kementerian

menunjuk Pusdatinrenbang.

Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE ditetapkan oleh Menteri

Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE tersebut memuat:

1. Infrastruktur teknologi informasi; dan

2. Desain umum rencana pengembangan seluruh layanan pusat data

perangkat teknologi informasi.

Dalam melakukan penyusunan Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE

Sekretaris Kementerian melakukan:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang tata kelola layanan

pusat data SPBE;

2. Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi, Sekteraris Kementerian

menunjuk Pusdatinrenbang;

3. Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE yang telah disusun dan

ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

4. Arsitektur tata kelola layanan pusat data SPBE dilakukan evaluasi oleh

Sekteraris Kementerian pada paruh waktu dan tahun terakhir
pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa hal yang berhubungan dengan aturan mengenai tata kelola layanan

pusat data SPBE yaitu:

1. Aturan mengenai tata kelola layanan pusat data SPBE ditetapkan oleh

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas;

2. Aturan mengenai tata kelola layanan pusat data SPBE paling sedikit

terdiri atas:

a. tata kelola layanan pusat data SPBE sumber daya teknologi informasi;
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b. tata kelola layanan pusat data SPBE akses kontrol;

c. tata kelola layanan pusat data SPBE data dan informasi;

d. tata kelola layanan pusat data SPBE sumber daya manusia;

e. tata kelola layanan pusat data SPBE infrastuktur pendukung jaringan;

f. tata kelola layanan pusat data SPBE layanan pusat data; dan/atau
g. tata kelola layanan pusat data SPBE Keamanan komunikasi.

3. Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola layanan pusat

data SPBE, Sekretaris Kementerian dapat melakukan koordinasi dan

konsultasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang tata kelola layanan pusat data SPBE; dan

4. Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi, Sekrertaris Kementerian

menunjuk Pusdatinrenbang.
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3.9 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DARI L,AYANAN PUSAT DATA

Beberapa hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya tata kelola

Layanan Pusat Data adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya tata kelola layanan pusat data SPBE

dilaksanakan oleh Pusdatinrenbang;

2. Pengelolaan sumber daya tata kelola layanan pusat data SPBE terdiri atas:

a. pengelolaan aset tata kelola layanaa pusat data SPBE. Beberapa hal

yang berhubungan dengan pengeloiaan aset tata kelola layanan pusat

data SPBE adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan aset tata kelola layanan pusat data SPBE dilakukan

melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan

terhadap aset tata kelola layanan pusat data SPBE sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2) Aset tata kelola layanan pusat data SPBE merupakan perangkat

yang digunakan untuk mengimplementasikan layanan pusat

data-layanan pusat data yang ada.

b. pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang berhubungan

dengan pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh unit yang



membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia;

2) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan

pedoman yang berlaku.

c. manqiemen pengetahuan. Beberapa hal yang berhubungan dengan

manajemen pengetahuan ada-lah sebagai berikut:

1 ) Manajemen pengetahuan dilalukan oleh Pusdatinrenbang;

2) Manajemen pengetahuan dilakukan untuk meningkatkan kualitas

Layanan tata kelola layanan pusat data SPBE dan mendukung

proses pengambilan keputusan terkait tata kelola layanan pusat

data SPBE;

3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan

tata kelola layanan pusat data SPBE;

4) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman

manajemen pengetahuan tata kelola layanan pusat data SPBE;

dan

5) Datam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Kementerial

PPN/Bappenas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi

dengan Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan

di bidang tata kelola layanan pusat data SPBE.

3.1O DUKUITGAN PENGOPERASIAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Koordinator SPBE melakukan dukungan pengoperasian tata kelola layanan

pusat data SPBE untuk meningkatkan kapasitas terhadap Sumber Daya

Manusia tata kelola layanan pusat data SPBE dan Anggaran tata kelola layanan

pusat data SPBE. Adapun dukungan pengoperasian tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Sumber daya manuaia tata kelola layanan pusat data SPBE. Adapun

berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia tata kelola

layanan pusat data SPBE adalah sebagai berikut:
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a. Sumber daya manusia tata kelola layanan pusat data SPBE yang

memiliki kompetensi paling sedikit tentang tata kelola layanan pusat

data SPBE infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, dan

perkembangan layanan pusat data; dan

b. Untuk memenuhi kompetensi SDM tata kelola layanan pusat data

SPBE, dapat dilakukan paling sedikit melalui:

1) Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi infrastruktur teknologi,

informasi dan komunikasi, dan perkembangan teknologi layanan

pusat data; dan

2) Bimbingan teknis mengenai standar tata kelola layanan pusat data

SPBE SPBE.

2. Anggaran tata kelola layanan pusat data SPBE. Dukungan anggaran

tata kelola layanan pusat data SPBE disusun berdasarkan perencanaan

yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1I INTERIIONEKSI I,AYAITAN PUSAT DATA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya

koneksi atau keterhubungan antara satu instansi dengan instansi lainnya

sehingga memudahkan untuk melakukan pertukaran data dan informasi.

Melalui perkembangan teknologi tersebut memungkinkan jaringan intra

Kementerian PPN/Bappenas dapat terkoneksi dengan jaringan intra instansi

Iainnya baik pusat maupun daerah.

1. Perancangan Interkoneksi Pusat Data

Perancangan interkoneksi Pusat Data Kementerian PPN/Bappenas dengan

Pusat Data Kementerian/Daerah lainnya mengikuti tahapan pengelolaan

Pusat Data Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait.

2. Penerapan dan Pengelolaan Interkoneksi Pusat Data

Penerapan interkoneksi pusat data harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kompatibilitas perangkat masing-masing instansi;

b. Keamanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-

masing instansi;

c. Pengelolaan interkoneksi pusat data dilakukan bersama-sama antar
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instansi yang terkoneksi dengan jaringan Intra Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Monitoring dan Evaluasi Interkoneksi Pusat Data

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi interkoneksi pusat data mengacu pada

tahapan monitoring dan evaluasi pengelolaan pusat data Kementerian

PPN/Bappenas dan pedoman yang berlaku pada instansi terkait.
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BAB TV

HALHAL YANG BERHUBUNGAN I'ENGAN PROSES PENGIMPLEMETTTASIAN

4.1 KEGIATAN PADA TAIIAP IMPLEMENTASI LAYANAN PUSAT DATA

Tahap Implementasi layanan pusat data, merupakan proses penerapan layanan

pusat data yang dibangun atau dikembangkan. Tahap implementasi layanan

pusat data, mencakup kegiatan:

1. Persiapan rencana implementasi layanan pusat data yang mencakup

antara lain:

a. Kebutuhan sumber daya; dan

b. Urutan langkah implementasi dari setiap tahap pelaksanaan

implementasi layanan pusat data.

2. Pemindahan perangkat lunak (yang sedang dibangun) dari perangkat

keras (server) developing ke perangkat keras (server) production;

3. Pelaksanaan back up layanan pusat data (back up plan) untuk
mengantisipasi kegagalan dalam implementasi layanan pusat data;

4. Implementasi layanan pusat data dilakukan sesuai rencana implementasi

dengan memperhatikan kebijakan standar dan prosedur pembangunan

dan pengembangan layanan pusat data yang berlaku di Kementerian;

5. melaksanakal instalasi dan konligurasi Layanan pusat data SPBE;

6. Melakukan integrasi antara layanan pusat data dengan layanan pusat

data lain jika diperlukan;

7. meny'usun dokumentasi atas pembangunan atau pengembangan layanan

pusat data:

8. Pelaksanaan pelatihan dan transfer pengetahuan;

9. Melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi,

bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan;

10. Pendampingan dalam pengoperasian perangkat dalam kurun waktu

tertentu;

4.2 KELUARAN PADA TAIIAP IMPLEMENTASI DARI LAYANAN PUSAT

DATA
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Tahap implementasi layanan pusat data, menghasilkan keluaran berupa

Dokumen Teknis Pembangunan layanan pusat data yang di dalamnya terdapat:

1. Penjelasan rencana implementasi layanan pusat data;

2. Dokumen rencana implementasi layanan pusat data;

3. Dokumen tahapan pengembangan layanan pusat data;

4. Pelaksanaan kegiatan implementasi layanan pusat data;

5. Petunjuk instalasi sistem layanan pusat data dan basis data;

6. Penjelasan tentang rencana ataupun teknis pelaksanaan kegiatan back up

layanan pusat data;

7. Pedoman Penggunaan Layanan pusat data untuk Admin dan untuk
Pengguna (sebagai lampiran);

8. Laporan pelaksanaan pelatihan; dan

9. Dokumen Berita Acara Serah Terima Layanan pusat data.
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BAB V
HALHAL YANG BERHUBUNGAN DEI{GAN PROSES OPERASIONAL DAN

PELAKSANAAN

5.1 XBGIATAN PADA TAIIAP OPERASIONAL DAN PELI\KSANAAN LAYANAIT

PUSAT DATA

Kegiatan operasional dan pelaksanaan layanan pusat data SPBE merupakan

tahapan implementasi layanan pusat data yang telah dibangun pada tahapan
pengembangan sistem layanan pusat data SPBE. Pengelolaan dari layanan pusat

data SPBE dilakukan oleh pengelola layanan pusat data. Pengelolaan dari

layanan pusat data SPBE dapat dilakukan secara intemal dan atau bekerjasama

dengan pihak ketiga. Hasil kegiatan pengelolaan layanan pusat data SPBE wajib

didokumentasikan dengan baik. Tahap operasional layanan pusat data

merupakan proses penggunaan layanan pusat data yang dibangun atau

dikembangkan pada lingkungan operasional. Tahap operasional layanan pusat

data, mencakup kegiatan:

I . Implementasi layanan pusat data telah dilakukan sesuai rencana

implementasi dengan memperhatikan kebijakan standar dan prosedur

pembangunan dan pengembangan layanan pusat data yang berlaku di

Kementerian;

2. Penggunaan layanan pusat data sesuai dengan kebutuhan ketika layanan

pusat data di bangun oleh seluruh pengguna sesuai dengan tugas pokok darr

fungsinya masing-masing;

3. Telah ditetapkannya seluruh pengguna dari layanan pusat data sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

4. Telah dilaksanakan kegiatan alih pengetahuan dan teknologi melalui

sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan dan/atau pendampingan

atas penggunaan layanan pusat data sesuai dengan fungsi dari layanan

pusat data dibangun;

5. Adanya penanggungjawab operasional teknis yang bertanggungjawab

memastikan layanan pusat data tetap dapat digunakan sepanjang waktu;

6. Adanya penganggunglawab secara system yang memastikan bahwa layanan
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pusat data dapat digunakan sesuai dengan fungsinya layanan pusat data di

bangun;

7. Terlaksananya kegiatan back up layanan pusat data secara rutin terutama

data-data dan informasi dari hasil penggunaan layanan pusat data untuk
mengantisipasi kegagalan atau gangguan teknis ataupun non teknis dalam

operasional layanan pusat data; dan

5.2 BERBAGN SOP DAN PROSEDUR PENDUKUI{G PAI)A XEGIATAN

OPERASIOITAL DAN PELIII(SANAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Untuk mendukung kegiatan operasional dan pelaksanaan dari layanan pusat

data SPBE maka diperlukan standard operational procedure (SOP) atau

prosedur untuk bagian-bagian pendukung dari layanan pusat data yang ada.

Adapun beberapa SOP atau prosedur yang berlaku saat ini untuk mendukung

kegiatan oprasional dan pendukung dari layananan pusat data yaitu:

1. Kebijakan Layanan Hosting Web

2. Kebijkan Akses dan Pengendalian Pihak Ketiga

3. Prosedur Pengamanan Kunjungan Pusat Data

4. Prosedur Pembuatan Access Card Pusat Data

5. Prosedur Penghapusan Access Card Pusat Data

6. Prosedur Pemasukan Barang Pusat Data

7. Prosedur Pemindahan Perangkat dan Peralatan Pusat Data

8. Prosedur Pengeluaran Barang Pusat Data

9. Prosedur Ruang Staging Pusat Data

10. Prosedur Evaluasi Bencana Kebakaran Pusat Data

11. Prosedur Pengoperasian DCIM Pusat Data

12. Prosedur Pengoperasian CCTV Pusat Data

13. Prosedur Pengoperasian ACS Pusat Data

14. Prosedur Pengoperasian UPS Pusat Data

15. Prosedur Pengoperasian Genset Pusat Data

16. Prosedur Pengoperasian PAC Pusat Data

17. Prosedur Pengoperasian FSS Pusat Data

18. Prosedur Alarm & Monitor Incident Pusat Data
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Perubahan dan penambahan dari prosedur-prosedur yang ada akan mengikuti
kebutuhan dari proses operasional dan pelaksanaan yang dilaksanakan.

Perubahan dan penambahan prosedur-prosedur ini disesuaikan dengan

perkembangan administrasi dan teknologi yang ada.

5.3 XELUARAN PAI'A TAHAP OPERASIONAL DAN PELIIJ(SANAAN DARI

I,AYANAN PUSAT DATA

Tahap operasional layanan pusat data, menghasilkan keluaran:

1. Laporan evaluasi pasca operasional layanan pusat data dalam kurun
waktu tertentu. Idealnya laporan ini dilakukan setiap bulan oleh

penanggungiawab teknis layanan pusat data. Adapun laporan ini
berisikan berbagai informasi tentang penggunaan dan operasional layanan

pusat data sehari-harinya; dan

2. Dokumen tinjauan pasca operasional layanan pusat data. Dokumen

tinjauan pasca operasional ini berisikan catatan-catatan tentang

penggunaan terutama dari modul-modul atau fitur-fitur yang ada.

Dokumen ini akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut.

Idelnya dokumen tinjauan pasca operasional layanan pusat data

dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; darr

3. Memastikan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti:

a. Petunjuk bagaimana melakukan instalasi aplikasi dan database pada

sistem layanan pusat data dan basis data ter update terus-menerus

sesuai dengan perkembangan yang ada; dan

b. Pedoman Penggunaan Layanan pusat data untuk Admin dan untuk

Pengguna terupdate terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang

ada.
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BAB VI
HAI.IIAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES PEMELIHARAAIT

6.1 KBGIATAN PADA TNIAP PEMELIHARAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Pemeliharaan layanan pusat data SPBE rnerupakan tahapan lanjutan setelah

tahapan operasional dan pelaksanaan dilakukan dari layanan pusat data yang

telah dibangun pada tahapan pengembangan layanan pusat data SPBE.

Pemeliharaan perlu dilakukan sebagai tahapan yang dilakukan untuk
pemantauan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Tahap pemeliharaan terhadap sistem dapat dilakukan mengacu pada ketentuan

sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk memperpanjang umur kegunaan layanan pusat data

sebagai aset dan mempertahankan kehandalan layanan; dan

2. Pemeliharaan atas layanan pusat data SPBE harus terdokumentasi

dengan baik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pda tahap pemeliharaan layanan pusat

data adalah sebagai berikut:

1. Korektif, yaitu memperbaiki desain dan error pada program

(troubleshooting);

2. Adaptif, yaitu memodilikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan

lingkungan;

3. Perfektif, yaitu melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru

atau menambah fitur baru pada sistem yang telah ada; dan

4. Preventif, yaitu menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang

akan datang.

Setiap unit kerja yang telah melakukan pengembangan layanan pusat data

SPBE wajib melakukan pemeliharaan layanan pusat data SPBE secara berkala.

Pemeliharaan layanan pusat data SPBE dapat dilakukan secara internal

dan/ atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Hasil kegiatan pemeliharaan sistem

layanan pusat data SPBE wajib didokumentasikan dengan ba1k.
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6.2 BERBAGN SOP DAN PROSEDUR PENDUKUNG PAI'A KDGIATAN
PEMELIHARAAN DARI LAYANAIT PUSAT DATA

Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dari layanan pusat data SpBE maka
diperlukan standard operational procedure (SOp) atau prosedur untuk bagian-

bagian pendukung dari layanan pusat data yang ada. Adapun beberapa SOp dan
prosedur yang berlaku saat ini untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dari
layanan pusat data dapat dilihat pada lampiran dari dokumen ini yaitu:

1. Prosedur Preventive Maintenance Pusat Data;

2. Prosedur Pemeliharaan DCIM Pusat Data;

3. Prosedur Pemeliharaan CCTV Pusat Data;

4. Prosedur Pemeliharaan ACS Pusat Data;

5. Prosedur Pemeliharaan UPS Pusat Data;

6. Prosedur Pemeliharaan Genset Pusat Data;

7. Prosedur Pemeliharaan PAC Pusat Data; dan

8. Prosedur Pemeliharaan FSS Pusat Data

Perubahan dan penambahan dari prosedur-prosedur yang ada akan mengikuti

kebutuhan dari proses pemeliharaan yang dilaksanakan. Perubahan dan

penambahan prosedur-prosedur ini disesuaikan dengan perkembangant

administrasi dan teknologi yang ada.

6.3 IIELUARAN PADA TAIIAP PEMELIHARAAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Tahap pemeliharaan layanan pusat data, menghasilkan keluaran:

1. Laporan pemeliharan pasca opersional dari layanan pusat data. Laporan

ini berisikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahap

pemeliharaan yaitu, kegiatan korektif, adaptif, perfektif dan preventif,

mulai dari pencatatan point-point pada masing-masing kegiatan, langkah-

langkah yang dikerjakan atau dilaksanakan hingga hasil dari proses

setelah langkah-langkah kegiatan tersebut dilaksanakan. Laporan

pemeliharaan operasional dari layanan pusat data dilakukan minimal 6
(enam) bulan sekali atau idealnya setiap 4 (empat) bulan sekali;
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2. Dokumen tinjauan pasca operasional layanan pusat data Dokumen ini
berisikan catatan-catatan penting tentang operasional layanan pusat data.

Didalamnya dapat berupa catatan-catatan untuk perlunya dilakukan
pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan yang ada atau
perlunya perubahan, perbaikan atau pengembangan alur proses karena

adanya kebutuhan yang sangat mendesak, minimal dokumen tinjauan
pasca operasional layanan pusat data ini dibuat 1 (satu) tahun sekali.
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BAB VII
EVALUASI KINERJA DAN PERBAIKAN BERI'ELAITJUTAN

7.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINER^IA DARI LAYANAN PUSAT DATA
Tahap pemantauan dan evaluasi kinerja dari layanan pusat data merupakan

tahapan akhir pasca implementasi layanan pusat data yang berisi monitoring
dan evaluasi terhadap semua fitur. Tahap pemantauan dan evaluasi kinerja
layanan pusat data, mencakup kegiatan:

1. Pencapaian tujuan pembangunan layanan pusat data sebelumnya;

2. Pemantauan terhadap pembangunan layanan pusat data sebelumnya; dan

3. Pelaksanaan pengembangan layanan pusat data.

Pemantauan dan evaluasi layanan pusat data dilakukan secara berkala meliputi

kegiatan:

a. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan layanan

pusat data SPBE;

b. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi
pengembangan layanan pusat data SPBE; dan

c. Monitoring implementasi Layanan pusat data SPBE.

7.2 PELAPORAN KINERJA DARI LAYANAN PUSAT DATA

Tahap tinjauan dan evaluasi layanan pusat data menghasilkan keiuaran:

1 . Laporan evaluasi pasca implementasi layanan pusat data; dan

2. Dokumen tinjauan pasca implementasi pusat data.

Laporan ini menjadi dasar untuk kegiatan perbaikan lebih lanjut yang akan

dilaksanakan pada tahapan selanjutnya.

7.3 PERBAIKAN BERXELIINJUTAN DARI LAYANAN PUSAT DATA

Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh tim Pelaksana Teknis SPBE yang

merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja layanan

pusat data. Pada Kementerian PPN/Bappenas, perbaikan berkelanjutan

dilakukan oleh tim dari Pusdatinrenbang tetapi pemilik business proses dapat
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meminta pihak ketiga untuk melakukannya dengan berkordinasi dengan tim
dari Pusdatinrenbang. Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan dengan:

a. Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan layanan pusat data; dan

b. Memperbaiki pelaksanaan layanan pusat data secara periodik.
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BAB VII
PEITUTUP

Pedoman tata kelola layanan pusat data di lingkungan Kementrian

PPN/Bappenas ini ditetapkan sebagai panduan atau pedoman di Kementerian

PPN/Bappenas dapat mengikuti ketentuan dalam membangun,

mengembangkan, pengimplementasian, pemeliharaan dan pengembangan lebih

lanjut dari layanan pusat data yang dilakukan.

Pedoman ini merupakan panduan teknis dalam melakukan pembangunan,

pengembangan dan pengimplementasian layanan pusat data. Dengan

disusunnya Pedoman ini, diharapkan memberikan acuan bagi unit kerja dalam

membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan layanan pusat data

agar dapat lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan

standard yang telah ditetapkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas

kebijakan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian

PPN/Bappenas.

Hal-hal yang sifatnya terlalu teknis dan spesifik yang belum diatur dalam

Kebijakan Tata Kelola TIK - Layanan pusat data di lingkungan Kementrian

PPN/Bappenas ini, secara khusus dapat dilaksanakan langsung sesuai dengan

Standard Operational Pro cedure.

PIt. KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

MOHAMMAD IRFAN SALEH
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