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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat 

Penelitian, Data, dan Informasi (LK Puslitdatin) tahun 2021 telah dapat diselesaikan 

sesuai rencana. 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilltas 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib 

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi 

birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki 

kinerja yang baik (Good Governance). Oleh karena itu dalam rangka mendukung 

laporan kinerja Badan Narkotika Nasional setiap satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP 

dan BNNK/Kota termasuk Puslitdatin diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kepada 

Kepala BNN. 

Laporan kinerja Puslitdatin mengacu kepada Keputusan Kepala BNN Nomor 388 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan 

BNN, BNNP dan BNNK/Kota. Di dalam laporan kinerja tersebut disajikan target dan 

realisasi serta capaian kinerja Puslitdatin tahun 2021 yang meliputi: indek kualitas 

layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan Indek 

kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN. 

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan indikator kinerja mengacu kepada 

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan 

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Puslitdatin dalam mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.  
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 Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja Puslitdatin tahun 2021 ini dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

 

 
Jakarta,        Januari 2022 

Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi 
 

 
 
 

Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H., Ph.D. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 
 

Tugas Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) berdasarkan 

peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan penelitian dan 

pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN. 

Pada tahun 2020 Puslitdatin dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas hasil 

penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi yaitu (1) Indek kualitas 

layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN; (2) indek 

kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN. Hasil dari kedua 

indikator tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Untuk indikator kinerja indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi 

dan penyediaan data P4GN dengan target 1,75 (satu koma tujuh lima), 

realisasi 4,27 (empat koma dua tujuh) atau sebesar 244%. 

Adapun faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas adalah 

disebabkan karena adanya koordinasi yang semakin baik antara BNN 

dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pengumpulan data untuk buku 

Indonesia Drugs Report, tindak lanjut laporan masyarakat terkait 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Contact Center BNN 

yang semakin cepat direspon, adanya peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia baik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), adanya 

implementasi peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tahun 2019 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

serta peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Situs Web di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. 

2. Untuk indikator kinerja indek kepuasan hasil penelitian dan pengembangan 

bidang P4GN dengan target 2,75 (dua koma tujuh lima), realisasi 4,40 (empat 

koma empat puluh) atau sebesar 162%. 
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Keberhasilan capaian  tahun 2021 tersebut merupakan hasil kerja sama 

antara BNN dengan Politeknik Statistika STIS, Universitas Padjajaran dan 

Universitas Bhayangkara. Dalam hal ini Peneliti BNN terlibat langsung mulai 

dalam penyusunan proposal penelitian sampai dengan penulisan laporan 

final hasil penelitian.  

Dari kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2021 dapat 

disimpulkan bahwa kedua indikator tersebut capaiannya melebihi target, yaitu 

indikator kinerja indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target skala 1,75 
realisasi capaian 4,27 atau sebesar 240% dan capaian indikator indek kepuasan 

hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN melebihi target yang ditetapkan 

yaitu dari target skala 2,75 realisasi capaian 4,40 atau sebesar 162%. 

Dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut, Puslitdatin tahun anggaran 

2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 71.589.791.000,- (tujuh puluh 

satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu 

ribu rupiah) namun pada bulan Desember 2021 ada perubahan anggaran 

menjadi Rp. 32.120.544.000,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh juta lima 

ratus empat puluh empat ribu rupiah). Realisasi anggaran Puslitdatin TA. 2021 

sebesar Rp. 31.609.429.692,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan juta 

empat ratus Sembilan dua puluh Sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua 

rupiah) atau penyerapan anggaran 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat 

puluh satu persen). 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilltas 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib 

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam 

bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan 

upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian 

dan Lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 

berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). 

Dalam rangka mendukung LKIP BNN setiap Satuan Kerja (Satker) di 

lingkungan BNN wajib membuat LKIP Satker. Oleh karena itu Puslitdatin BNN 

dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang 

dilaksanakan membuat laporan kinerja untuk mengetahui sampai sejauh mana 

capaian kinerja Puslitdatin BNN apakah meningkat/gagal, apabila telah 

mengetahui hasil maka dapat digunakan juga sebagai gambaran/kemajuan 

umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Puslitdatin BNN di tahun 

mendatang. 

Dalam penyusunan LKIP 2021, indikator kinerja Puslitdatin mengacu kepada 

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yaitu indek kualitas layanan teknologi 

informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan Indek kepuasan hasil 

penelitian dan pengembangan bidang P4GN.  
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Penjabaran dari indikator tersebut Puslitdatin melaksanakan berbagai program 

strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan 

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN agar lebih efektif dan 

efisien. Salah satu program strategi dibidang penelitian dan pengembangan 

yaitu survei nasional penyalahgunaan Narkoba tahun 2021, sedangkan 

dibidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas di bidang P4GN yaitu optimalisasi jaringan internet dan 

sistem informasi di lingkungan BNN. 

B. Dasar Hukum 

Puslitdatin dalam melaksanakan program P4GN berdasarkan pada : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme;  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
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8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Organisasi  dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi  dan 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa 

kali mengalami perubahan terakhir dangan Peraturan Kepala Nomor 23 

Tahun 2017; 

10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi 

Tahun 2020 – 2024.  

11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

di Lingkungan BNN; 

12. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, 

dan BNNK/Kota; dan 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 

2021 Satuan Kerja Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Nomor : SP 

DIPA-066.01.1.648961/2021 tanggal 23 November 2020 

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Kedudukan, tugas dan fungsi Puslitdatin sesuai Peraturan Badan Narkotika 

Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :  

1. Kedudukan  

a.  Puslitdatin adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di 

bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. 

b. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat. 

2. Tugas 

Puslitdatin mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN. 
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3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Puslitdatin 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN. 

b. Pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan 

komunikasi di bidang P4GN. 

c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

d. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi. 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

D. Peran Strategis 

Puslitdatin mempunyai peran strategis dalam upaya P4GN, dimana 

keberadaan Puslitdatin memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

penyediaan data-data di bidang P4GN, dengan data dapat dijadikan dasar 

dalam pembuatan kebijakan operasional di lapangan, maupun sebagai dasar 

dalam pembuatan rencana strategis skala nasional. 

Setiap strategi pelaksanaan P4GN, baik demand reduction maupun supply 

reduction, memiliki variable data keluaran (output) yang dapat dijadikan 

sebagai indikator keberhasilan BNN, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. Data tersebut merupakan akumulasi dari setiap kegiatan 

operasional di lapangan yang setiap tahun harus dievaluasi. 

E. Struktur Organisasi  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUSAT  
PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL
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F. Sistematika 

Sistematika penulisan  LKIP Puslitdatin disusun sebagai berikut : 

Bab I   Pendahuluan 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja 

Bab IV  Penutup 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

Puslitdatin sebagai satuan kerja di lingkungan BNN, merupakan unsur pendukung 
operasional dengan melaksanakan program dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN. Rangkaian program dan kegiatan Puslitdatin 
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Puslitdatin pada tahun 
2021.  Renstra dan Renja tersebut sebagai salah satu sarana pendukung guna 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang 
diemban oleh Puslitdatin. 

A. Rencana Strategis Puslitdatin Tahun 2020 – 2024  

1. Visi dan Misi  

Sesuai tugas dan fungsi Puslitdatin, telah menetapkan sasaran strategis 
“Terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan 
informasi”. Proses terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan 
data dan informasi pada gilirannya akan dicerminkan oleh peningkatan 
kualitas penyajian, meningkatkan pelayanan publik dan memberikan 
kemudahan kepada pengguna data dan informasi untuk mengakses data 
dan informasi.  

Dengan berpedoman pada sasaran stategis tersebut Puslitdatin 
menetapkan visi dengan mengacu pada Roadmap Puslitdatin tahun   
2018 – 2022 yaitu: “Center of primary reference and business driver” 

Handal di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 
Makna dari visi tersebut adalah : 

a. “Center of primary Reference” dimaknai bahwa Puslitdatin 

merupakan pusat dan sumber referensi utama di bidang P4GN, 

tidak hanya bagi BNN tapi bagi Indonesia, berbasis hasil riset yang 

dilakukan. 

b. “Business Driver” dimaknai bahwa dalam merealisasikan Visi 

Organisasi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas 

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
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c. “Handal” dimaknai bahwa hasil penelitian, data dan informasi yang 

diberikan oleh Puslitdatin di bidang P4GN dapat dipercaya dalam 

keakuratannya, dan dapat dipercaya dalam kecepatan merespon 

permintaan data informasi. 

Berdasarkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah : 

a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN 

di lingkungan BNN yang berkualitas berskala nasional. 

b. Menyediakan hasil penelitian P4GN untuk kebutuhan Nasional dan 

Internasional.  

c. Membuat dan mencetak buku hasil penelitian dan jurnal data di 

bidang P4GN tahunan. 

d. Melaksanakan pengumpulan data di bidang P4GN di lingkungan 

BNN dan instansi terkait untuk ketersediaan data dan informasi di 

bidang P4GN guna memenuhi kebutuhan Nasional maupun 

Internasional. 

e. Menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi P4GN yang 

terintegrasi di lingkungan BNN dan instansi terkait serta melakukan 

pemeliharaan terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung. 

f. Menyediakan jaringan komunikasi data yang tersebar di seluruh 

Indonesia baik di lingkungan BNN, BNNP, BNNK/Kota maupun 

instansi terkait. 

g. Menciptakan personil yang kompeten dan profesional di bidang 

penelitian, sistem informasi dan jaringan komunikasi. 

2.  Tujuan 

Penetapan tujuan digunakan sebagai panduan bagi Puslitdatin untuk 

mencapai Visi dan Misi serta meningkatkan kinerja dalam melaksanakan 

kegiatan. Tujuan strategis Puslitdatin adalah : 

a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang P4GN 

yang cepat, tepat, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawab-

kan, serta berskala nasional. 



 

8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penelitian, Data dan Informasi Tahun 2021

b. Meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan Pusat Data 

dan Informasi di bidang P4GN yang handal dan terpercaya. 

c. Penguatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi serta 

sarana kerja. 

d. Peningkatan kapasitas SDM dibidang penelitian, sistem informasi 

dan jaringan komunikasi. 

 
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Dengan mengacu kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam 

mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, maka ditetapkanlah 

perjanjian kinerja Puslitdatin yang hendak dicapai pada tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

No. Sasaran Strategis 
(Outcome) 

Indikator Kinerja 
Output Target 

1 2 3 4 

1. 

Meningkatnya kualitas 
hasil penelitian dan 
layanan penyediaan data 
dan informasi 

Indek kualitas layanan 
teknologi informasi 
komunikasi dan 
penyediaan data P4GN 

1,75 
  

Indek kepuasan hasil 
penelitian dan 
pengembangan bidang 
P4GN 

2,75 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA  

 
 

A. Capaian Kinerja Tahun 2021  

Capaian kinerja Puslitdatin dalam melaksanakan berbagai upaya untuk 

mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen 

pemerintah, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, 

dan evaluasi maka dilakukan pengukuran terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 

dengan menggunakan format Perjanjian Kinerja (PK). 

Dari perjanjian kinerja Tahun 2021, sasaran strategis yang akan dicapai 

Puslitdatin yaitu terselenggaranya penelitian dan layanan penyediaan data dan 

informasi ada 2 (dua) indikator, terdiri dari : indek kualitas layanan teknologi 

informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN dan indek kepuasan hasil 

penelitian dan pengembangan bidang P4GN. Dari kedua indikator tersebut 

dapat disimpulkan bahwa : indikator indek kualitas layanan teknologi informasi 

komunikasi dan penyediaan data P4GN melebihi target yang ditentukan dan 

indek kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN melebihi 

target. 

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara melakukan analisis 

pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menggunakan alat pendukung 

berupa bentuk matrik atau tabel. Capaian kinerja yang dihitung adalah capaian 

kinerja satu tahun berjalan dan merupakan kelanjutan dari capaian kinerja 

tahun sebelumnya. 

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Puslitdatin pada tahun 2021 dengan 

sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data 

dan informasi ialah:  
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Sasaran 
Terselenggaranya Penelitian dan Layanan 
Penyediaan Data dan Informasi 

 

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja 

utama sebagai berikut:  

1. Indikator indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN 
 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % 

1. Indikator indek kualitas layanan 

teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN 

1,75 

 

4,27 244 

Indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data 

P4GN adalah nilai ukuran kualitas penyelenggaraan layanan TIK dan kualitas 

penyelenggaraan penyediaan data dan informasi P4GN. 

Pengukuran indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN belum dilakukan secara maksimal dikarenakan unsur-

unsur yang menjadi pembangun indek kualitas layanan teknologi informasi 

komunikasi dan penyediaan data P4GN masih belum mampu menggambarkan 

unsur-unsur yang diharapkan dalam indikator pengukuran. 

Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data 

P4GN diukur untuk mengidentifikasi kualitas terhadap produk dan layanan 

yang diberikan, sehingga diketahui faktor yang menjadi penghambat untuk 

selanjutnya dilakukan perbaikan produk dan layanan yang diberikan oleh 

Puslitdatin.  

Pada tahun 2021 indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN terdiri atas 5 (lima) bentuk layanan, dengan rincian 

sebagai berikut: 
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a. Layanan penyediaan data dan informasi melalui buku Indonesia Drugs 

Report tahun 2021. 

b. Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi melalui aplikasi Sistem 

Informasi Narkoba (SIN) tahun 2021. 

c.  Layanan penyediaan data dan informasi melalui website BNN tahun 

2021. 

d.  Layanan penyediaan data dan informasi melalui Contact Center BNN 

tahun 2021. 

e.  Layanan jaringan internet tahun 2021. 

Pengukuran indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN dilakukan dengan penilaian menggunakan kuesioner. 

Penilaian kuesioner dilakukan dengan skala likert 1 – 5, dengan skala sebagai 

berikut: 

a. Skala 1 : sangat tidak setuju/sangat tidak puas. 

b. Skala 2 : tidak setuju/tidak puas. 

c. Skala 3 : ragu-ragu/cukup. 

d. Skala 4 : setuju/puas. 

e. Skala 5 : sangat setuju/sangat puas. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 (lima) produk layanan yang disediakan 

Puslitdatin tahun 2021 diperoleh indeks penilaian sebesar 4,27, sehingga 

realisasi capaian melebihi target sebesar 244% yaitu dari target sebesar 1,75. 

Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN sudah baik. Capaian realisasi terhadap target kinerja 

digambarkan melalui grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.  Target Kinerja dan Realisasi Indek Kualitas Layanan Teknologi 
Informasi Komunikasi dan Penyediaan Data P4GN Tahun 2021 

 

Adapun faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas karena 

produk layanan yang disediakan oleh Puslitdatin memberikan manfaat, antara 

lain: 

a. Digunakan sebagai pedoman bagi instansi terkait untuk menyusun 

kebijakan dan program dalam rangka memerangi Narkoba. 

b. Digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk mencari solusi 

tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.  

c. Digunakan sebagai sumber pelaporan data P4GN baik nasional maupun 

internasional. 

d. Digunakan sebagai media penyebaran informasi P4GN. 

Selain itu juga faktor keberhasilan didukung dengan kegiatan-kegiatan                 

di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu: 

a. Peningkatan layanan contact center BNN salah satunya dengan 

mengupgrade aplikasi contact center BNN agar layanan contact center 

BNN semakin maksimal. Selama tahun 2021 informasi yang masuk 

melalui contact center BNN sebanyak 5.417 informasi. 
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b. Operasionalisasi monitoring center data P4GN melalui dashboard P4GN 

yang diinput dari aplikasi SIN yang sangat bermanfaat untuk pengambilan 

putusan maupun kebijakan pimpinan BNN. 

c. Layanan data dan informasi melalui buku Indonesia Drugs Report 2021. 

d. Penyusunan laporan luar negeri yang terdiri dari:  

1) Laporan DAINAP (Drug Abuse Information Network For Asia and 

The Pacific) yang terdri dari: DAINAP Triwulan I, II, III dan IV tahun 

2020 dan tahunan tahun 2021.  

2) Laporan ARQ (Annual Report Questionnaire) yang terdiri dari : ARQ 

Part I, II, III dan IV tahun 2021. 

3) Laporan INCD (International Narcotics Control Board) yang terdiri 

dari form D INCB. 

e. Integrasi aplikasi internal BNN yaitu dengan Biro SDMA dan Organisasi 

Settama BNN, Biro Perencanaan Settama BNN dan Deputi Bidang 

Rehabilitasi serta integrasi aplikasi dengan lintas Kementerian/Lembaga 

yaitu dengan Kementerian Keuangan RI, Polri dan BAKAMLA.  

f. Operasionalisasi video conference.  

Selama tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanan kegiatan di 

bidang P4GN yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan BNN 

telah dilakukan pendampingan video conference baik kegiatan dengan 

luar negeri maupun dalam negeri. Dukungan video conference tersebut 

bertujuan agar efektif dan efisien. 

g. Meningkatkan sistem keamanan jaringan dan informasi dari IP versi 4 

menjadi IP versi 6 yang sangat bermanfaat dalam menjaga data terkait 

P4GN di server BNN dari serangan virus baik dari dalam maupun luar 

negeri.  

Meskipun menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target indek kualitas 

layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN namun 

masih mengalami kendala/hambatan sebagai berikut: 
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a. Data yang dihimpun dari instansi terkait untuk pembuatan buku Indonesia 

Drugs Report mengalami keterlambatan. 

b. Koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan dengan baik, terutama 

masalah kerahasiaan data pasien rehabilitasi. 

c. Masih ada satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota            

serta instansi terkait tidak mengirimkan kembali kuesioner yang 

diberikan. 

d. Belum semua layanan penyediaan data dan sistem teknologi informasi 

dan pengolahan data yang ada di Puslitdatin dilakukan pengukuran.  

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah meningkatkan kualitas 

produk dan layanan penyediaan data dan informasi adalah :  

a. Perlu sinergitas antara BNN dengan instansi terkait, terutama masalah 

pertukaran data dan informasi.  

b. Penerbitan Peraturan Kepala BNN terkait Grand Design SPBE. 

c. Revisi Perbadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BNN. 

d. Perbaikan instrumen pengukuran terhadap indeks, agar sesuai dengan 

Renstra 2020-2024.  

Rekomendasi tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti oleh Puslitdatin 

dalam upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja kualitas layanan teknologi 

informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN adalah pembuatan grand 

design tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

2. Indikator Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang 
P4GN 

No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % 

2. Indikator Indeks kepuasan 

hasil Penelitian dan 

Pengembangan Bidang P4GN  

2,75 4,40 162% 
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Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN 

merupakan akumulasi dari kepuasan pengguna layanan buku hasil penelitian 

dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Puslitdatin BNN. 

Adapun pengguna layanan buku hasil penelitian tersebut terdiri dari satuan 

kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten, dan kementerian/ 

lembaga terkait. Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang 

P4GN diukur untuk mengidentifikasi kepuasan terhadap produk dan layanan 

yang diberikan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan produk 

dan layanan dari Puslitdatin BNN. Buku yang dipublikasikan pada tahun 

anggaran 2021 dan dinilai dalam pengukuran indeks ini adalah sebagai berikut: 

a. Indeks P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba) 2020. Nomor ISBN: 978-623-93775-3-3 

b. Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat. Nomor ISBN: 978-623-93775-4-0 

c. Active Defense Strategic Design in The Prevention of Illicit Narcotics 

Distribution. Nomor ISBN: 978-623-93775-2-6 

Pengukuran indeks layanan data dan informasi BNN dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Penilaian kuesioner dilakukan dengan Skala Likert 

(1 s.d. 5) dengan kriteria sebagai berikut: 

Skala 1 = Sangat tidak setuju (STS) 

Skala 2 = Tidak setuju (TS) 

Skala 3 = Ragu-ragu (R) 

Skala 4 = Setuju (S) 

Skala 5 = Sangat setuju (S) 

Pengukuran indeks dilakukan dengan membagikan kuesioner yang dikirimkan 

bersama buku hasil penelitian BNN tahun 2020 kepada satuan kerja di 

lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten, dan kementerian/ lembaga 

terkait.  

Kuesioner untuk evaluasi buku hasil penelitian BNN tahun 2020 terdiri atas 6 

(enam) pernyataan sebagai berikut: 
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a. Desain buku hasil penelitian BNN tahun 2020 sangat menarik 
b. Data dan informasi dalam buku hasil penelitian BNN tahun 2020 sudah 

memenuhi kebutuhan serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
program kegiatan dan mendukung kinerja 

c. Isi/materi buku hasil penelitian BNN tahun 2020 mudah dimengerti dan 
dipahami 

d. Pencarian data dan informasi dalam buku hasil penelitian BNN tahun 
2020 sangat mudah 

e. Kualitas data dan informasi buku hasil penelitian BNN tahun 2020 tepat 
guna dan bermanfaat 

f. Penyajian data hasil penelitian dalam buku hasil penelitian BNN tahun 
2020 sudah baik dan sesuai kebutuhan 

Berdasarkan seluruh kuesioner yang dibagikan, sebanyak 102 kuesioner yang 
diisi dan dikembalikan oleh pengguna layanan buku hasil penelitian BNN. Hasil 
pengolahan dan analisis data kuesioner menunjukkan bahwa diperoleh Indeks 
Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN sebesar 88,00 
atau pada skala 1-5 sebesar 4,40 yang termasuk dalam kategori “Sangat 
Baik”. 

Buku Indeks P4GN merupakan bentuk publikasi hasil Kajian Penyusunan 
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Puslitdatin BNN bekerja sama 
dengan Politektik Statistika STIS pada tahun anggaran 2020. Kajian tersebut 
dilakukan sebagai alternatif pengukuran keberhasilan kinerja Program P4GN 
yang sebelumnya hanya diukur dengan menggunakan laju perubahan angka 
prevalensi penyalahgunaan narkoba. 

Angka indeks P4GN yang dihasilkan adalah indeks level nasional dan provinsi. 
Nilai Indeks P4GN Tahun 2020 adalah sebesar 53,14 (pada skala 0-100) 
dengan klasifikasi cukup efektif artinya jika dianalogikan dalam 1 tahun terjadi 
100 kejadian maka 53 kejadian bisa ditangani oleh BNN. Di tingkat provinsi 
indeks P4GN menunjukkan kondisi bahwa sebanyak 55,88 persen provinsi 
dalam klasifikasi kurang efektif dan 44,12 persen provinsi dalam klasifikasi 
cukup efektif. Adapun rentang nilai indeks P4GN Tahun di tingkat provinsi 
mulai dari 20,71 sampai dengan 58,17. 
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Selanjutnya, pada tahun 2021 Puslitdatin BNN juga mempublikasikan buku 
Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat yang merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Puslitdatin BNN 
bekerja sama dengan Pusat Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. 
Pemodelan ini adalah sejalan dengan tuntutan pelibatan seluruh Kementerian 
dan Lembaga dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Program P4GN. 
Oleh karena itu, dilakukan suatu kajian yang diharapkan dapat menjadi 
panduan Rencana Aksi Nasional yang bersifat lintas kedinasan dan 
menyertakan seluruh aspek terkait, dengan penekanan pada spirit 
desentralisasi dan pembangunan partisipatif. 

Selain itu, pada tahun 2021 Puslitdatin BNN juga mempublikasikan buku 
Pertahanan Aktif (Active Defense) dalam Pencegahan Peredaran Gelap 
Narkotika dalam versi Bahasa Inggris yang merupakan hasil kajian yang 
dilakukan oleh Puslitdatin BNN bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya pada tahun 2020. Penelitian tersebut merupakan upaya untuk 
berkontribusi pada penguatan dan pemantapan strategi Pertahanan Aktif untuk 
pencegahan peredaran gelap narkotika. Dalam penelitian tersebut dilakukan 
analisis lingkungan strategis baik secara makro di kawasan Asia Tenggara, 
maupun di dalam negeri, baik secara kelembagaan di dalam BNN maupun 
kelembagaan di luar BNN yang berpengaruh pada capaian P4GN.  

Capaian realisasi terhadap target kinerja digambarkan melalui grafik di bawah 
ini. 

Grafik 2.  Target Kinerja dan Realisasi Indek Kepuasan Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Bidang P4GN Tahun 2021 
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B. Realisasi Anggaran 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut Puslitdatin Tahun 

Anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 71.589.791.000,- 

(tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus 

sembilan puluh satu ribu rupiah) namun pada bulan Desember 2021 ada 

perubahan anggaran menjadi Rp. 32.120.544.000,- (tiga puluh dua milyar 

seratus dua puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Realisasi 

anggaran Puslitdatin TA. 2021 sebesar Rp. 31.609.429.692,- (tiga puluh satu 

milyar enam ratus sembilan juta empat ratus Sembilan dua puluh Sembilan 

ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau penyerapan anggaran 

98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen), dengan 

rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut : 

NO. OUTPUT 
ANGGARAN 

(Rp.) 
REALISASI 

(Rp.) 
% 

1. Layanan Penelitian dan 
Pengembangan 

21.788.310.000 21.409.416.539 98,26

2. Layanan Data dan Informasi 4.209.678.000 4.183.045.844 99,37

3. Layanan  Umum 362.439.000 359.726.498 99,25

4. Layanan  Perkantoran 5.760.117.000 5.657.240.811 98,21

JUMLAH 32.120.544.000 31.609.429.692 98,41
 

1. Layanan Penelitian dan Pengembangan didukung alokasi pagu anggaran 

sebesar Rp. 21.788.310.000,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan 

puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang 

terserap mencapai 98,26% (sembilan puluh delapan koma dua puluh 

enam persen) atau sejumlah Rp. 21.409.416.539,- (dua puluh satu milyar 

empat ratus sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tiga 

puluh sembilan rupiah). 
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2. Layanan Data dan Informasi didukung alokasi pagu anggaran sebesar                     

Rp. 4.209.678.000,- (empat milyar dua ratus sembilan juta enam ratus 

tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang terserap 

mencapai 99,37% (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen)  

atau sejumlah Rp. 4.183.045.844,- (empat milyar seratus delapan puluh 

tiga juta empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). 

3. Layanan Umum didukung alokasi pagu anggaran sebesar                     

Rp. 362.439.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh 

sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang terserap mencapai 

99,25% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima persen) atau 

sejumlah Rp. 359.726.498,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh 

ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh depalan rupiah). 

4. Layanan Perkantoran didukung alokasi pagu anggaran sebesar                     

Rp. 5.760.117.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh 

belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran yang terserap mencapai 

98,21% (sembilan puluh delapan koma dua satu persen)  atau sejumlah 

Rp. 5.657.240.811,-  (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta dua 

ratus empat puluh ribu depalan ratus sebelas rupiah). 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 
 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslitdatin Tahun 2021 dengan sasaran strategis 

yaitu meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan 

informasi dapat disimpulkan bahwa: capaian indikator kinerja indek kualitas layanan 

teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN melebihi target yang 

ditetapkan yaitu dari target skala 1,75 realisasi capaian 4,27 atau sebesar 240% 

dan capaian indikator indek kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang 

P4GN melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target skala 2,75 realisasi capaian 

4,40 atau sebesar 162%. 

Adapun  faktor pendukung ketercapaian kinerja melebihi target yang telah 

diperjanjikan didukung beberapa hal sebagai berikut : adanya koordinasi yang 

semakin baik antara BNN dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan 

pengumpulan data untuk buku Indonesia Drugs Report dan penelitian, tindak lanjut 

laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui 

Contact Center BNN yang semakin cepat direspon, adanya peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia baik di bidang penelitian maupun di bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), adanya implementasi peraturan Badan 

Narkotika Nasional Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peraturan Badan Narkotika Nasional 

Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web di Lingkungan Badan 

Narkotika Nasional. 
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LAMPIRAN 1 
 

 
INDEKS KUALITAS LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI 

KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATA P4GN 
 

Indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data 

P4GN adalah nilai ukuran kualitas penyelenggaraan layanan TIK dan kualitas 

penyelenggaraan penyediaan data dan informasi P4GN yang dilaksanakan oleh 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun pengguna layanan tersebut 

terdiri dari satuan kerja di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, 

kementerian/lembaga terkait dan masyarakat. 

Penghitungan indeks kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan 

penyediaan data P4GN dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Terdapat 5 (empat) layanan yang diberikan penilaian untuk mengetahui 

kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN, yaitu: 

1.  Layanan Jaringan Internet Tahun 2021. 

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui google forms 

kepada satuan kerja di BNN Pusat, dan yang mengisi kuesioner sebanyak 99 
orang.  

Kuesioner layanan jaringan internet tahun 2021 ada sebanyak 5 (lima) 

pertanyaan yaitu:  

a. Seberapa puas dengan layanan akses internet yang disediakan oleh 

Puslitdatin. 

b. Seberapa puas dengan koneksi internet yang disediakan oleh 

Puslitdatin BNN. 

c. Seberapa puas terhadap kemampuan teknisi dalam menyelesaikan 

permasalahan gangguan internet. 
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d. Seberapa puas terhadap kecepatan teknisi dalam merespon pengaduan 

gangguan internet. 

e. Seberapa puas terhadap kecepatan perbaikan jaringan internet saat 

terjadi masalah secara keseluruhan. 

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Sangat tidak puas mempunyai bobot 1. 

b. Tidak puas mempunyai bobot 2. 

c. Cukup mempunyai bobot 3. 

d. Puas mempunyai bobot 4. 

e. Sangat puas mempunyai bobot 5. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks 

rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:   

- Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.   

Dengan rumus: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  

Maka dihasilkan nilai sebesar :  5,0  5,0 4,6 4,0 ⋯  5.0 99  394,4099 3,98 

2. Layanan Penyediaan Data dan Informasi melalui Buku Indonesia Drugs 

Report 2021 

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner yang dikirimkan 

bersama buku Indonesia Drugs Report 2021 kepada Satker di lingkungan 

BNN, BNNP, BNN Kabupaten/Kota dan instansi terkait sebanyak 350 
kuesioner. Dari 350 kuesioner yang dibagikan kepada Satker yang mengisi 

dan mengembalikan kuesioner sebanyak 95 orang. 

Kuesioner Indonesia Drugs Report 2021 ada sebanyak 7 (tujuh) pertanyaan 

yang terdiri dari:  

a. Design buku Indonesia Drugs Report 2021 menarik/bagus. 

b. Isi/materi buku Indonesia Drugs Report 2021 sudah cukup memadai. 
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c. Data dan informasi dalam buku Indonesia Drugs Report 2021 sudah 

memenuhi kebutuhan. 

d. Pencarian data dan informasi yang diperlukan dalam buku Indonesia 

Drugs Report 2021 sangat mudah. 

e. Kualitas data dan informasi dalam buku Indonesia Drugs Report 2021 

sudah cukup. 

f. Data dan informasi dalam buku Indonesia Drugs Report 2021 dapat 

mendukung kinerja. 

g. Penyajian data dan informasi dalam buku Indonesia Drugs Report 2021 

sudah baik. 

Untuk bobot dari masing-masing pertanyaan adalah sebagai berikut: 

a. Pertanyaan Nomor 1 – 4 mempunyai bobot 1. 

b. Pertanyaan Nomor 5 dan 7 mempunyai bobot 3. 

c. Pertanyaan Nomor 6 mempunyai bobot 4. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks 

rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Nilai yang diberikan dari setiap pertanyaan dikalikan bobot pertanyaan 

dibagi total bobot.   

b. Hasil yang diperoleh dari point 1 dijumlahkan lalu dibagi jumlah 

kuesioner yang mengisi. 

Dengan rumus: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛  𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  

Maka dihasilkan nilai sebesar: 4,0  4,1  4,0  4,5 ⋯  4,0 95  424,0795 4,46  
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3. Layanan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi melalui Aplikasi 
Sistem Informasi P4GN Tahun 2021 

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui google forms 

kepada satuan kerja di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, 

dan yang mengisi kuesioner sebanyak 216 orang.  

Kuesioner layanan jaringan internet tahun 2021 ada sebanyak 4 (empat) 

pertanyaan yaitu:  

a. Berikan penilaian mengenai kemudahan menggunakan aplikasi SIN. 

b. Berikan penilaian mengenai kesesuaian aplikasi SIN dengan kebutuhan 

BNN. 

c. Berikan penilaian terhadap aplikasi SIN dalam membantu mempercepat 

pelaksanaan pekerjaan pegawai. 

d. Berikan penilaian tingkat kemanfaatan data-data pada aplikasi SIN 

dalam memberikan informasi kepada pengguna. 

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1. 

2. Tidak setuju mempunyai bobot 2. 

3. Ragu-ragu mempunyai bobot 3. 

4. Setuju mempunyai bobot 4. 

5. Sangat setuju mempunyai bobot 5. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks 

rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:   

- Nilai per kuesioner dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.   

Dengan rumus: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  

Maka dihasilkan nilai sebesar:    4,50 4,00 3,00 4,00 ⋯  5,00 216  939,50216 4,34 
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4.  Layanan Penyediaan Data dan Informasi melalui Website BNN Tahun 
2021 

Penilaian digunakan dengan membagikan kuesioner melalui google forms 
kepada satker di lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, dan 
yang mengisi kuesioner sebanyak 153 orang. 

Kuesioner layanan penyediaan data dan informasi melalui website BNN 
tahun 2021 ada sebanyak 6 (enam) pertanyaan yaitu:  

a. Berikan penilaian mengenai Kecepatan akses website BNN. 

b. Berikan penilaian mengenai interface/tampilan dan layout website BNN. 

c. Berikan penilaian mengenai konten isi website terkait berita , profile, dan 
halaman lainnya. 

d. Berikan penilaian mengenai kemudahan user untuk mengakses website 
BNN. 

e. Berikan peniliaian penilaian mengenai keakuratan data dan informasi 
yang di tampilkan pada website BNN. 

f. Berikan penilaian mengenai layanan Publik yang di berikan di website 
BNN. 

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1. 
b. Tidak setuju mempunyai bobot 2. 
c. Ragu-ragu mempunyai bobot 3. 
d. Setuju mempunyai bobot 4. 
e. Sangat setuju mempunyai bobot 5. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks 
rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  Nilai per kuesioner 
dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.   

Dengan rumus : 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  

Maka dihasilkan nilai sebesar :  4,33  5,00 3,83 5,00 ⋯ 3,83 153  637,00153 4,16  
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5.  Layanan Penyediaan Data dan Informasi melalui Contact Center BNN 
Tahun 2021 

Penilaian digunakan dengan menyediakan kuesioner melalui google forms 

kepada masyarakat yang dibagikan melalui media aplikasi whatsapp dan 

website BNN dan hasil kuesioner dikirim melalui email: puslitdatin@bnn.go.id, 

dan yang mengisi kuesioner sebanyak 127 orang. 

Kuesioner layanan penyediaan data dan informasi melalui website BNN 

tahun 2021 ada sebanyak 6 (enam) pertanyaan yaitu:  

a. Apakah layanan Contact Center memberikan solusi terhadap masalah 

Anda? 

b. Apakah petugas Contact Center mendengarkan dengan baik setiap 

keluhan/pertanyaan Anda? 

c. Apakah petugas kami menjawab pertanyaan Anda dengan cepat, sopan 

dan ramah? 

d. Apakah petugas kami menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan 

keinginan Anda? 

e. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang BNN dengan mudah? 

f. Apakah penanganan tindak lanjut laporan terkait adanya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah masing-

masing ditangani dengan cepat? 

Untuk bobot dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Sangat tidak setuju mempunyai bobot 1. 

b.  Tidak setuju mempunyai bobot 2. 

c.  Ragu-ragu mempunyai bobot 3. 

d.  Setuju mempunyai bobot 4. 

e.  Sangat setuju mempunyai bobot 5. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilaksanakan untuk mengetahui indeks 

rata-rata menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:  Nilai per kuesioner 

dijumlahkan dibagi jumlah kuesioner yang mengisi.   
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Dengan rumus : 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∑𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟  

Maka dihasilkan nilai sebesar :  4,83  5,00 4,50 4,00 ⋯ 4,67 153  563,00153 4,43  
Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 (lima) produk layanan yang 

disediakan Puslitdatin diperoleh indeks penilaian sebesar 4,27 yang 

menunjukan bahwa kualitas produk layanan penyediaan data dan sistem 

teknologi informasi dan pengolahan data sudah baik. Adapun perhitungan 

indeks diperoleh sebagai berikut: 

 

   3,98 + 4,46 + 4,34 + 4,16 + 4,43  = 4,27 
5 
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LAMPIRAN 2 
 

 

INDEKS KEPUASAN 
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG P4GN 

 
 

Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang P4GN 

merupakan akumulasi dari kepuasan pengguna layanan buku hasil penelitian dan 

pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Puslitdatin BNN. Adapun 

pengguna layanan buku hasil penelitian tersebut terdiri dari satuan kerja di 

lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten, dan kementerian/ lembaga 

terkait.  

Penghitungan Indeks Kepuasan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang 

P4GN dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1. Penghitungan bobot nilai rata-rata tertimbang 
Dalam penghitungan kepuasan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, 

setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang 

ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 

Bobot nilai rata-rata tertimbang = 
Jumlah bobot 

= 
1 

= N 
Jumlah unsur X 

N = bobot nilai per unsur 

Unsur yang dikaji adalah sebanyak 6 (enam) unsur, sehingga diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Bobot nilai rata-rata tertimbang = 
Jumlah bobot 

= 
1 

= 0,17 
Jumlah unsur 6 
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2. Penghitungan nilai indeks layanan (IKM / Indeks Kepuasan Masyarakat) 
Nilai indeks layanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur 

pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,17. Rumus yang 

digunakan dapat dituliskan sebagai berikut. 

IKM = 
Total dari Nilai Persepsi per Unsur 

x Nilai Penimbang 
Total Unsur yang Terisi 

Berikut merupakan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (data lengkap 

dapat dilihat pada lampiran). 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Rata-rata 

Unsur Pelayanan 

1 Desain buku 4,51 

2 Data dan informasi dalam buku 4,45 

3 Isi / materi buku 4,35 

4 Pencarian data dan informasi dalam buku 4,30 

5 Kualitas data dan informasi dalam buku 4,40 

6 Penyajian data hasil penelitian dalam buku 4,38 

 

IKM = (4,51 x 0,17) + (4,45 x 0,17) + (4,35 x 0,17) + (4,30 x 0,17) + 

  (4,40 x 0,17) + (4,38 x 0,17) 

 = (0,75) + (0,74) + (0,73) + (0,72) + (0,73) + (0,73) 

 = 4,40 

Untuk memudahkan interpretasi, nilai indeks yang bernilai maksimal 5 

dikonversikan menjadi bernilai maksimal 100. Dikarenakan pengukuran 

indeks ini menggunakan skala 1 - 5, maka nilai dasar yang digunakan untuk 

konversi adalah 20. Nilai IKM setelah dikonversi adalah sebagai berikut. 

IKM = 4,40 x 20 = 88,00 
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