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KATA PENGANTAR 
 
 

Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik ini dibuat sesuai 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan 

mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. 

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian visi, 

misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan 

pelaksanaan tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, yakni melaksanakan 

tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. 

Laporan ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam 

mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2019. Selain itu, laporan ini merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik. 

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan 

laporan ini, disampaikan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa 

yang akan datang sangat kami hargai. 

 

                        Jakarta, Februari 2020 

          Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, 

 

           M. Ari Nugraha, M.Sc 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) 

mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi 

dan informasi statistik. 

Visi Deputi Bidang MIS yaitu “Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sebagai 

Pelopor Metodologi dan Informasi Statistik terpercaya untuk semua”. Visi akan diupayakan dan 

dicapai dengan menerapkan misi Deputi Bidang MIS yaitu: 

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, 

b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik, 

melaksanakan penyusunan dan pengembangan Statistical Business Register (SBR), 

c. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel, 

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistic 

e. Meningkatkan kualitas rujukan dan pelayanan statistik yang diarahkan pada peningkatan 

kualitas pengelolaan rujukan, penyiapan dan penyusunan publikasi statistik, 

penyebarluasan informasi dan dokumentasi statistik, 

f. Memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk memperoleh informasi statistik, 

g. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan 

Metodologi dan Informasi Statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang 

andal, efektif dan efisien, 

h. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir, 

i. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung 

tersedianya data statistik terpercaya, 

j. Memberikan pelayanan pengolahan data, dan pengembangan basis data secara 

terintegrasi untuk semua, dan 

k. Membangun sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) yang berkualitas. 

 

 Pelaksanaan misi Deputi Bidang MIS bertujuan untuk: peningkatan kualitas metodologi sensus 

dan survei, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan penguatan Sistem Statistik 

Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik. 
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Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan misi di atas adalah: 

a. Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna. 

b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement). 

c. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang 

handal. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. 

 

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2019 Deputi 

Bidang MIS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan 

Informasi Statistik (PPIS) dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 109.13%. 

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian 

Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp 57.812.061.000 realisasinya mencapai Rp 45.697.461.843 

(79.04%). Pelaksanaan program Deputi Bidang MIS tersebut terdapat beberapa hambatan yang 

mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanakan kegiatan teknis dan administrasi. 

Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh: 

A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, 

sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada. 

b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat 

dilakukan secara rutin. 

c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business 

Process Model (GSBPM). 

 

B. Direktorat Diseminasi Statistik 

a. Masih minimnya tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

secara mandiri melaporkan rancangan maupun hasil survei statistik sektoral. 

Begitupula instansi swasta/masyarakat masih belum proaktif untuk menyerahkan 

sinopsis kegiatan statistiknya secara mandiri ke BPS.  

b. Tidak adanya anggaran pelatihan petugas Survei Kebutuhan Data dari BPS Pusat ke 

seluruh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. 

c. Masih minimnya pemahaman di internal maupun eksternal BPS perihal metadata 

statistik 
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d. Masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam 

mengemas publikasi menjadi output yang menarik (seperti infografis maupun 

videografis). 

e. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota. 

f. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar, foto, font, template presentasi, 

template website, aset 3D, video template, audio, dan lainnya) dan software yang 

legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi. 

g. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai. 

h. Belum adanya kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

i. Belum optimalnya integrasi antar sistem pendukung penyediaan dan layanan 

informasi kepada publik.  

j. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan dengan jumlah 

transaksi permintaan pelayanan yang masuk sehingga berimpilikasi pada beban kerja 

yang tinggi dan kecepatan penyelesaian pelayanan. 

k. Belum adanya implementasi penggunaan teknologi dalam penandatangan LADU 

sehingga masih dilakukan secara konvensional yang memerlukan waktu lebih lama. 

l. Meningkatnya pelayanan data melalui surat yang menyebabkan proses penyiapan 

datanya memerlukan prosedur birokrasi yang cukup panjang. 

m. Belum optimalnya pengelolaan koleksi pustaka pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

n. Aplikasi perpustakaan masih secara offline di setiap Pelayanan Statistik Terpadu BPS 

Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mencari pustaka antar daerah menjadi 

sulit. 

o. Masih banyaknya pustaka yang tidak tersedia dalam format softcopy sehingga 

pengguna data masih kesulitan menemukan series data pada layanan pustaka digital. 

 

C. Direktorat Sistem Informasi Statistik 

a. Tata Kelola Teknologi Informasi dilingkungan BPS dalam pemanfaatan SDM dan 

perangkat keras yang terdapat di BPS belum optimal. 

b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia TIK dalam hal database, 

perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan 

dengan TIK masih tidak merata. 
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c. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir 

dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat 

mengurangi kualitas layanan TI. 

d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir 

membutuhkan banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk KAK dan 

dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin 

berkurang dan akhirnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana. 

 

Tindak lanjut yang dilakukan Deputi Bidang MIS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

dihadapi yaitu: 

A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, 

misalnya secara online, media elektronik (internet), forum diskusi atau pun 

perkumpulan statistisi, knowledge sharing antar-pegawai di dalam unit kerja, dll. 

b. Mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, 

dan jumlah SDM, 

c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal 

maupun internal BPS. 

d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk keperluan pengolahan 

data tertentu, dilakukan pada server secara on the fly.  Bersamaan dengan hal 

tersebut Direktorat PMSS mengusulkan pengadaan perangkat keras dengan 

spesifikasi yang tinggi. 

 

B. Direktorat Diseminasi Statistik 

a. Melakukan pembinaan statistik ke Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah maupun 

instansi swasta.  

b. Melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi untuk mendukung beberapa 

kegiatan. 

c. Menyusun regulasi tentang penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintahan 

daerah. 

d. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi dan informasi statistik yang ada.  

e. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada terutama untuk 

meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang menarik 

seperti infografis maupun videografis 
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f. Menyusun kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

g. Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada BPS Provinsi 

dengan peserta seluruh Pengelola PST BPS Kabupaten/Kota.  

h. Membangun aplikasi secara terpusat yaitu PST Online yaitu setiap Pelayanan Statistik 

Terpadu BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengakses koleksi pustaka  

dari  wilayah lainnya. 

i. Melakukan   proses   alih   media   pustaka tercetak dalam format softcopy secara 

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan aktivitas layanan pustaka digital. 

 

C. Direktorat Sistem Informasi Statistik 

a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional 

statistik, 

b. Untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di 

bidang TIK, secara bertahap mengikuti pelatihan-pelatihan, 

c. Dalam rangka untuk menyederhanakan permintaan dukungan layanan TI sehingga 

terkoordinir dengan baik, pada tahun 2019 kami telah membangun sistem 

manajemen layanan TI yaitu HaloSIS. Setiap permintaan dukungan diberikan sebuah 

nomor tiket yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan tanggapan secara 

online, 

d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir terus 

diupayakan dengan melakukan beberapa kajian terkait teknologi baru untuk 

mendukung transformasi sistem informasi statistik dan manajemen, 

 

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan Deputi Bidang MIS sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi 

Deputi Bidang MIS. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, 

kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala 

atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada publik baik instansi pemerintah, lembaga swasta, 

lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Kinerja BPS dalam melaksanakan UU No. 16 

tahun 1997 diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran yang dituangkan dalam 

dokumen Laporan Kinerja. Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang 

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik selama tahun 2019. 

Capaian kinerja (performance results) tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan 

Kinerja (performance agreement) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan 

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. 

Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Tahun 2019 

merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang MIS sebagai 

penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan 

Pusat Statistik. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja di lingkungan 

Kedeputian Bidang MIS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam 

laporan kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2019 tertuang hasil capaian kinerja selama tahun 2019. 

Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di 

tahun mendatang. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang MIS tahun 2019 juga merupakan 

perwujudan kewajiban Deputi Bidang MIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2019 serta akan digunakan sebagai umpan 

balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputi Bidang MIS di tahun yang akan datang. 
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1.2.  Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan 

negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan 

laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik tahun 

2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik   atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka mencapai 

sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi 

capaian kinerja tujuan dan sasaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik selama tahun 

2019. 

 

1.3.  Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kedeputian Bidang MIS berdasarkan Peraturan Kepala 

BPS Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai 

berikut: 

1. Tugas 

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan 

Pusat Statistik, tugas Kedeputian Bidang MIS mempunyai tugas untuk melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang MIS menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di 

bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem 

informasi statistic, 

b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan 

survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, 

c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan 

sistem informasi statistik, dan 

d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 
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3. Susunan Organisasi 

Kedeputian Bidang MIS terdiri dari tiga unit kerja eselon II, yaitu Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Direktorat Diseminasi Statistik dan Direktorat Sistem 

Informasi Statistik (SIS). Setiap Unit kerja eselon II masing-masing mempunyai empat unit 

kerja eselon III dan setiap unit kerja eselon III masing-masing mempunyai dua atau tiga unit 

kerja eselon IV. Bagan Organisasi Kedeputian Bidang MIS dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

1.4.  Sumber Daya Manusia 

Pada akhir tahun 2019, SDM Kedeputian Bidang MIS seluruhnya berjumlah 295 pegawai. 

Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar 

dengan tingkat pendidikan D-IV/ S1, yaitu mencapai 54,24 persen. Hal tersebut mencerminkan 

bahwa kualitas SDM Kedeputian Bidang MIS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah. 

 

Gambar 1. Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan 
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1.5.  Potensi dan Permasalahan 

Dalam pelaksanaan program Kedeputian Bidang MIS terdapat beberapa hambatan yang 

mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum 

hambatan tersebut disebabkan oleh: 

1. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada 

BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, sehingga tidak 

seimbang dengan jumlah SDM yang ada, 

2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat dilakukan 

secara rutin, 

3. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process 

Model (GSBPM), 

4. Tata Kelola Teknologi Informasi dilingkungan BPS dalam pemanfaatan SDM dan perangkat 

keras yang terdapat di BPS belum optimal, 

5. Masih minimnya tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara 

mandiri melaporkan rancangan maupun hasil survei statistik sektoral. Begitupula instansi 

swasta/masyarakat masih belum proaktif untuk menyerahkan sinopsis kegiatan statistiknya 

secara mandiri ke BPS, 

6. Tidak adanya anggaran pelatihan petugas Survei Kebutuhan Data dari BPS Pusat ke seluruh 

BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota, 

7. Masih minimnya pemahaman di internal maupun eksternal BPS perihal metadata statistik, 

8. Masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam mengemas 

publikasi menjadi output yang menarik (seperti infografis maupun videografis), 

9. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota, 

10. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar, foto, font, template presentasi, 

template website, aset 3D, video template, audio, dan lainnya) dan software yang legal yang 

dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi, 

11. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai, 

12. Belum adanya kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik, 

13. Belum optimalnya integrasi antar sistem pendukung penyediaan dan layanan informasi 

kepada publik, 
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14. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan dengan jumlah transaksi 

permintaan pelayanan yang masuk sehingga berimpilikasi pada beban kerja yang tinggi dan 

kecepatan penyelesaian pelayanan, 

15. Belum adanya implementasi penggunaan teknologi dalam penandatangan LADU sehingga 

masih dilakukan secara konvensional yang memerlukan waktu lebih lama, 

16. Meningkatnya pelayanan data melalui surat yang menyebabkan proses penyiapan datanya 

memerlukan prosedur birokrasi yang cukup panjang, 

17. Belum optimalnya pengelolaan koleksi pustaka pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, 

18. Aplikasi perpustakaan masih secara offline di setiap Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi 

dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mencari pustaka antar daerah menjadi sulit, 

19. Masih banyaknya pustaka yang tidak tersedia dalam format softcopy sehingga pengguna data 

masih kesulitan menemukan series data pada layanan pustaka digital, 

20. Permasalahan dalam koordinasi dengan BPS daerah dalam berbagai kegiatan Kedeputian 

Bidang MIS, 

21. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik yang bersifat sarana dan prasarana 

maupun kemampuan petugas yang melayani, 

22. Masih banyaknya dokumen publikasi dalam bentuk hardcopy yang perlu dilakukan perubahan 

ke arah softcopy, 

23. Penyampaian permintaan layanan TI yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan 

penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI, 

24. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan 

banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk KAK dan dokumen pendukung 

lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana, 

25. Beban kerja pada periode tertentu sangat tinggi sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM 

yang ada, 

26. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat dilakukan 

secara rutin, 

27. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process 

Model (GSBPM). 
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1.6.  Sistematika Penyajian Laporan 

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Laporan Kinerja Kedeputian Bidang MIS Tahun 2019 disajikan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya 

laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya 

manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Kedeputian Bidang MIS; serta 

sistematika penyajian laporan. 

BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 

dan Perjanjian Kinerja (PK) Kedeputian Bidang MIS Tahun 2019. 

BAB III.  Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2019; 

perkembangan capaian kinerja tahun 2019 terhadap realisasi kinerja tahun 2018; 

capaian kinerja tahun 2019 terhadap target renstra 2015-2019; kegiatan prioritas; 

upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 2019. 

BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun 

berikutnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 
 

2.1.  Sistematika Penyajian Laporan 

Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan program dan 

kegiatan di BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Deputi Bidang MIS mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan 

program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 

2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019. 

Untuk mencapai Visi Misi Deputi Bidang MIS telah menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai. 

Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-

masing tujuan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 

 

Tujuan Sasaran Strategis 

(1) (2) 

1. 
Peningkatan Kualitas Metodologi 

Sensus dan Survei 
1.1. 

Tersedianya dukungan metodologi sensus 

dan survei yang tepat guna 

2. 
Peningkatan pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik 

2.1. 
Meningkatnya kualitas hubungan dengan 

pengguna data (user engagement) 

2.2. 

Terlaksananya   integrasi   dan   pengolahan 

data dengan dukungan jaringan komunikasi 

yang handal 

3. 

Penguatan Sistem Statistik Nasional 

melalui koordinasi dan pembinaan 

yang efektif di bidang statistik 

3.1 
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama 

dalam penyelenggaraan SSN 

 

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada Tabel 1 di atas memiliki indikator yang 

terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. 

  

2.2.  Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Selama periode tahun 2019 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Deputi Bidang 

MIS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. 

Pada subbab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang MIS. 
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Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir 

tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap 

target. 

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2019 

Tujuan Indikator Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Peningkatan Kualitas 
Metodologi Sensus dan  
Survei 
1.1. Tersedianya dukungan 

metodologi sensus dan 
survei yang tepat guna 

Persentase pemutakhiran data 
MFD dan MBS Persen 100 

Jumlah peta desa dan blok sensus 
yang di-update 

Dokumen - 

Jumlah peta wilayah kerja statistik 
SP2020 (desa/kelurahan) Desa 83.706 

Jumlah Geotagging infrastruktur 
desa 

Titik Koordinat 2.900.000 

Jumlah Peta wilayah kerja statistik 
SP2020 (Satuan Lingkungan 
Setempat/SLS) 

SLS 1.200.000 

2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan statistik 
2.1. Meningkatnya kualitas 

hubungan dengan 
pengguna data  
(user engagement) 

2.2. Terlaksananya integrasi 
dan pengolahan data 
dengan dukungan 
jaringan komunikasi 
yang handal 

Persentase Konsumen yang puas 
akan layanan data BPS Persen 88 

Jumlah pengunjung eksternal yang 
mengakses data dan informasi 
statistik melalui website 

Pengunjung 1.600.000 

Persentase konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS 
Persen 86 

Persentase uptime layanan 

jaringan komunikasi 
Persen 99 

Persentase hasil pengolahan data 

yang dikirim ke BPS pusat tepat 

waktu 

Persen 98 

3. Penguatan Sistem Statistik 
Nasional melalui koordinasi 
dan pembinaan yang efektif 
di bidang statistik 
3.1. Meningkatnya 

koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan khusus yang 
dihimpun 

Metadata 500 

Jumlah Instansi/Institusi yang 
mendapatkan rekomendasi 
kegiatan statistik 

Instansi 10 

Jumlah Instansi yang telah 
menindaklanjuti rekomendasi Instansi 10 
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Keseluruhan target sasaran strategis pada Tabel 2 merupakan target sasaran strategis unit 

kerja eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang MIS yang mencakup: 

1. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), 

2. Direktorat Diseminasi Statistik (DDS), 

3. Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1.  Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2019 

 Capaian kinerja Deputi Bidang MIS tahun 2019 didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis 

yang diukur dari indikator utama Deputi Bidang MIS. Hal tersebut dirangkum dan dijabarkan dari 

penetapan kinerja seluruh Direktorat yang berada di bawahnya. Hasil penjabaran antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan metodologi sensus dan survei, 

2. Mencapai tingkat optimal dalam memenuhi kualitas rujukan dan pelayanan statistik yang 

diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan rujukan, penyiapan dan penyusunan 

publikasi statistik, penyebarluasan informasi dan dokumentasi statistik, 

3. Mencapai tingkat ideal dalam memenuhi kemudahan bagi para pengguna untuk memperoleh 

informasi statistik, 

4. Mencapai tingkat optimal dalam upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi 

kegiatan Metodologi dan Informasi Statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) 

yang andal, efektif dan efisien, 

5. Mencapai tingkat ideal sarana dan prasarana untuk pengumpulan data dan informasi statistik, 

6. Mencapai tingkat optimal sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi 

data informasi statistik, 

7. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana TI dan operasional statistik. 

 

Dari capaian kinerja tersebut ditetapkan tiga tujuan dari sasaran strategis, yaitu: 

1. Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna, merupakan sasaran 

strategis dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, 

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, yang merupakan sasaran strategis dari 

Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) dan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS), 

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang 

statistik, yang merupakan sasaran strategis dari Direktorat Diseminasi Statistik (DDS). 

 

Selama periode tahun 2019, Deputi Bidang MIS telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

terkait pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja ditandai dengan realisasi 

rata-rata hasil pencapaian kinerja sebesar 109.13 %. 
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Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang MIS Tahun 2019 

 
Tujuan 

 
Indikator 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Peningkatan Kualitas 
Metodologi Sensus 
dan Survei 
1.1. Tersedianya 

dukungan 
Metodologi 
Sensus dan 
survei yang 
tepat guna 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 100 100 100 

Jumlah peta desa dan 
blok sensus yang di-
update 

Dokumen - - - 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
(desa/kelurahan) 

Desa 83.706 84.091 100.46 

Jumlah Geotagging 
infrastruktur desa 

Titik 
Koordinat 

2.900.000 2.900.000 100.00 

Jumlah Peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
(Satuan Lingkungan 
Setempat/SLS) 

SLS 1.200.000 1.312.573 109.38 

2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan 
statistik 
2.1.Meningkatnya 
kualitas 

hubungan 
dengan 
pengguna 
data (user 
engagement) 

2.2.Terlaksananya 
integrasi dan 
pengolahan data 
dengan dukungan 
jaringan 
komunikasi yang 
handal 

 

Persentase Konsumen 
yang puas akan 
layanan data BPS 

Persen 88 96,29 109,42 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 

website 

Pengunju
ng 

1.600.000 3.118.501 120 

Persentase konsumen 

yang puas terhadap 

akses data BPS  

 

Persen 86 94.87 110.31 

Persentase uptime 

layanan jaringan 

komunikasi 
Persen 99 99 100 

Persentase hasil 

pengolahan data yang 

dikirim ke BPS pusat 

tepat waktu 

Persen 98 98 100 
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Tujuan 

 
Indikator 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Penguatan Sistem 
Statistik Nasional 
melalui koordinasi dan 
pembinaan yang 
efektif di bidang 
statistik 
3.1. Meningkatnya 

koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraa
n SSN 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Metadata 500 4.002 120 

Jumlah 
Instansi/Institusi yang 
mendapatkan 
rekomendasi 
kegiatan statistik 

Instansi 10 19 120 

Jumlah Instansi yang 
telah menindaklanjuti 
rekomendasi 

Instansi 10 19 120 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 109.13 

 

Selanjutnya dijelaskan capaian kinerja dari masing-masing Direktorat sesuai Indikator sasaran 

yang ditetapkan. 

3.1.1. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2019 

 

Tujuan 1. Peningkatan kualitas metodologi sensus dan survei 

Secara umum, kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS 

menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 102,46 persen 

selama Tahun 2019. Ada satu indikator yang memiliki revisi target nol, yaitu “jumlah peta 

desa dan blok sensus yang di-update”. Pada tahun 2019 diberi target nol karena ada 

strategi baru atau perubahan metode pencacahan SP2020. Pelaksanaan SP2020 dilakukan 

dengan menggunakan metode kombinasi.  Metode ini menggunakan data registrasi 

penduduk yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.   Hal ini mengharuskan Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menyusun wilayah kerja statistik baru 

berbasis Satuan Lingkungan terkecil (SLS) termasuk pemetaannya. Perubahan tersebut 

berimbas pada indikator kinerja yang mengukur sasaran strategis. Dengan demikian, 

perjanjian kinerja yang disusun pada awal rencana kerja jangka menengah mengalami 

penyesuaian seperti tercantum pada Tabel 4. Indikator kinerja baru tersebut adalah 

Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (desa/kelurahan), jumlah geotagging 
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infrastruktur desa, jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS). 

 

Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan 1 Direktorat PMSS Tahun 2019 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tersedianya 
dukungan 
metodologi 
sensus dan survei 
yang tepat guna 

 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 100 100 100.00 

Jumlah peta desa dan 
blok sensus yang di-
update 

Dokumen -  - 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir 
(desa/kelurahan) 

Dokumen 83.706 84.091 100.46 

Jumlah geotagging 
infrastruktur desa 

Titik 
koordinat 

2.900.000 2.900.000 100.00 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir (satuan 
lingkungan setempat) 

Dokumen 1.200.000 1.312.573 109.38 

Rata-rata capaian kinerja 102,46 

 

Selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan 

pencapaian yang baik. Namun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala 

yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk 

mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui 

dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.  

 

Indikator Kinerja 1. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 

Pemutakhiran data wilayah kerja statistik meliputi wilayah administrasi dan blok 

sensus dilakukan melalui sistem MFD dan MBS berbasis web oleh BPS Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota yang dilakukan secara rutin 2 kali selama setahun yaitu periode Januari-

Juni dan Juli-Desember. Sebelum akhir periode, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota 

melaporkan ke Subdit. Pengembangan Kerangka Sampel dalam format Berita Acara baik 

ada perubahan maupun tidak ada perubahan diwilayahnya. Capaian yang ingin dilihat 
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adalah kelengkapan dokumen dan database serta ketepatan waktu pemutakhiran yang 

dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja ini sudah 

terealisasi 100 persen.   

Selain pemutakhiran yang dilakukan rutin, pada tahun 2019 dilakukan pemutakhiran 

wilkerstat dan muatannya untuk penyusunan kerangka induk dalam rangka persiapan 

SP2020 melalui kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik 2019. Hasil 

yang dicapai dari kegiatan ini adalah peta wilkerstat, master dan muatan SLS/Non SLS. 

Muatan SLS/Non SLS meliputi Nama Ketua SLS, Jumlah KK, Bangunan Sensus Tempat 

Tinggal, Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal, Bangunan Sensus Tempat Tinggal 

Kosong, Bangunan Sensus Kegiatan Ekonomi. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi:  

1. Adanya mutasi SDM terkait di BPS kabupaten/kota yang menjadi penanggung jawab, 

menyebabkan proses pemutakhiran MFD dan MBS berbasis web menjadi kurang 

optimal. 

2. Perlu adanya kerangka sampel yang terintegrasi untuk semua jenis survei sejenis, dan 

dilengkapi dengan informasi akses dan biaya menuju ke unit sampling (misal dalam 

satuan blok sensus atau pun desa). Dengan demikian, dapat diupayakan perencanaan 

dan strategi integrasi survei yang lebih baik 

3. Fenomena perubahan kondisi wilayah kerja statistik (wilkerstat) kurang dapat secara 

cepat dilaporkan ke Direktorat PMSS sehingga update informasi pada kerangka 

sampel kurang optimal. Misalnya, pemutakhiran muatan rumah tangga dalam blok 

sensus pada sistem MFD dan MBS berbasis web dan identifikasi lapangan, hanya 

terbatas pada blok sensus yang terpilih sebagai sampel survei. Hal ini mengakibatkan 

tidak terpantaunya perubahan muatan maupun status keberadaan seluruh blok 

sensus, seperti muatan rumah tangga yang terlalu besar, blok sensus yang sudah 

digusur, blok sensus yang mengalami alih fungsi pemanfaatan, dan lain-lain. 

Konsekuensinya, penggantian sampel blok sensus menjadi hal yang tidak bisa 

dihindarkan yang notabene dapat menyebabkan bias estimasi. 

 

 

 

 

 



 

 16 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:  

1. Mengajukan kegiatan peningkatan kapasitas penanggung jawab pemutakhiran MFD 

dan MBS melalui Capacity Building yang melibatkan IPDS BPS Provinsi/Kabupaten/ 

Kota. 

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/ 

Kota dalam rangka optimalisasi peran MFD online. 

 

Indikator Kinerja 2. Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate 

Pada tahun 2019, target dan realisasi kegiatan pemutakhiran peta desa dan blok 

sensus adalah 0. Indikator ini digantikan dengan 3 indikator yaitu:  

1. Indikator 3: Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (desa/kelurahan),  

2. Indikator 4: jumlah geotagging infrastruktur desa, 

3. Indikator 5: jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS).  

 

Alasan penggantian indikator karena ada perubahan metode pada pencacahan 

SP2020, sehingga indikator sebelumnya tidak bisa digunakan. Penggunaan metode 

kombinasi pada SP2020 juga mengubah satuan indikator pada kegiatan Pemetaan dan 

Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020. Oleh karena adanya perubahan 

tersebut, maka peta blok sensus yang sudah ada, selanjutnya dimutakhirkan menjadi peta 

wilayah satuan lingkungan setempat (SLS).  

 

Indikator Kinerja 3. Jumlah peta wilayah kerja statistik (desa/kelurahan) 

Peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) desa/kelurahan telah dihasilkan dari kegiatan 

besar Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 Tingkat capaian indikator 

ini mencapai 100,46%, dimana realisasi jumlah peta desa/kelurahan yang dihasilkan 

melebihi jumlah target yang ditentukan. Realisasi peta wilayah kerja statistik berbasis 

digital yang mutakhir untuk seluruh Indonesia di tahun 2019 mencapai 84.901 

desa/kelurahan.  Angka ini melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 83.706 

desa/kelurahan. 

Peningkatan kualitas peta digital dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi 

geospasial, yaitu dengan diciptakannya inovasi dalam pembuatan Aplikasi Wilkerstat. 

Aplikasi Wilkerstat berbasis android digunakan oleh petugas lapangan dengan melakukan 

geotagging batas sehingga menghasilkan peta yang akurat dan tepat posisi.  
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Beberapa kendala terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan, seperti kendala teknis, 

SDM petugas, masalah jaringan, dsb. Namun demikian, berbagai kendala tersebut masih 

dapat diatasi. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut.  

 

Masalah/kendala yang dihadapi adalah: 

1. Kualitas peta digital wilkerstat desa yang masih kurang baik sehingga penerapan 

teknologi spasial perlu ditingkatkan. 

2. Dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat yaitu pada saat pelaksanaan pemutakhiran 

peta dan muatan, ditemukan adanya kegagalan dalam mengupload data geotagging 

dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya human error dalam mengoperasikan 

aplikasi, permasalahan teknis smartphone petugas dan provider GSM, massive-nya 

akses ke dalam server, kesulitan sinyal terutama di wilayah blank spot, serta data 

alamat di Google Service yang tidak lengkap (hanya tersedia level kabupaten sampai 

desa saja tanpa informasi nama jalan). 

3. Sulitnya menentukan garis batas sensus pada wilayah sengketa, kawasan register 

dimana penduduk tidak diakui oleh pemerintah daerah manapun, dan juga 

kawasan/lokasi yang terdampak bencana alam. Dalam hal ini, peta yang dihasilkan 

tidak dapat disahkan oleh kepala desa. 

 

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah: 

1. Dalam periode pelaksanaan masih dilakukan update Aplikasi Wilkerstat.  Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah petugas dalam menghasilkan data atau peta yang 

akurat. Selain itu, pengembangan sistem monitoring peta digital juga dilakukan 

sehingga kesalahan/error bisa cepat dideteksi dan langsung dapat diperbaiki oleh 

petugas/pengolah peta. 

2. Penggunaan teknologi informasi tidak bisa menjamin semua berjalan lancar karena 

banyak faktor. Oleh sebab itu, pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan 

membuat mekanisme backup dan upload titik koordinat diluar aplikasi android. 

Dengan demikian, titik koordinat yang tidak memiliki foto masih bisa disimpan di 

server. 

3. Untuk wilayah sengketa, petugas pemeta tetap menggambarkan batas wilkerstat 

dengan menjelaskan bahwa batas yang digambarkan hanya untuk kebutuhan 

statistik. Jika peta tidak ditandatangani oleh kepala desa, maka peta ditandatangani 

oleh kepala BPS kabupaten/kota. Untuk permasalahan wilayah terkena bencana, 
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wilayah desa/BS tetap dipertahankan walaupun sudah tidak ada lagi. Batas wilayah 

desa/SLS dibuat imaginer dengan menentukan koordinat batas yang dilakukan di PC 

dengan memanfaatkan peta digital wilkerstat serta citra satelit sebelum dan sesudah 

bencana. 

 

Indikator Kinerja 4. Jumlah geotagging infrastruktur desa 

Output lain dari kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020, 

adalah jumlah geotagging infrastruktur. Jumlah geotagging infrastruktur desa melalui 

Aplikasi Wilkerstat sebesar 2.900.000 titik koordinat landmark infrastruktur 

desa/kelurahan. Selanjutnya titik koordinat landmark infarstruktur ini akan ditampilkan 

dalam WebGIS. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi: 

Dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat pada saat pelaksanaan ditemukan adanya 

kegagalan dalam mengupload data geotagging dikarenakan beberapa faktor, seperti 

adanya human error dalam mengoperasikan aplikasi, permasalahan teknis smartphone 

petugas dan provider GSM, massive-nya akses ke dalam server, kesulitan sinyal terutama 

di wilayah blank spot, serta data alamat di Google Service yang tidak lengkap (hanya 

tersedia level kabupaten sampai desa saja tanpa informasi nama jalan).   

Kendala lainnya adalah beberapa titik geotagging landamark ada yang tidak tepat 

posisi, artinya berada jauh pada keberadaan landmark tersebut karena sinyal yang tidak 

bagus atau faktor lain. Selain itu, ditemukan juga titik landmark yang sama dengan jumlah 

double atau lebih. 

 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

Pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan membuat mekanisme backup dan 

upload titik koordinat diluar aplikasi android. Dengan demikian, titik koordinat yang tidak 

memiliki foto masih bisa disimpan di server.  

Untuk hasil geotagging yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah dilakukan 

pengecekan ulang oleh tim Pemetaan dan disesuaikan untuk yang berjumlah ganda atau 

lebih. Hasil geotagging infrastruktur juga digunakan pada kegiatan Podes. Dalam hal ini, 

Podes meng-update beberapa kategori infrastruktur. 

 



 

 19 

Indikator Kinerja 5. Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (Satuan Lingkungan 

Setempat/SLS) 

Peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) untuk tingkat SLS/non SLS juga telah dihasilkan 

dari kegiatan besar Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. Tingkat 

capaian indikator melebihi dari target, yaitu sebesar 109,38% (dari target 1.200.000 

SLS/non SLS menjadi 1.312.573 SLS/non SLS). 

Master wilayah SLS/non SLS yang dihasilkan dilakukan matching dengan master 

wilayah data Dukcapil untuk keperluan sensus online dan sensus wawancara SP2020. Peta 

digital wilkerstat desa dan SLS telah siap dicetak dan dapat digunakan oleh petugas untuk 

kegiatan pencacahan SP2020.   

Seperti halnya dalam proses pemutakhiran peta digital desa/kelurahan, pada 

penyusunan peta wilkerstat SLS/non SLS juga mengalami kendala yang tidak jauh berbeda. 

Berikut penjelasan kendala yang terjadi serta strategi mengatasinya. 

 

Masalah/kendala yang dihadapi: 

1. Peta digital SLS/non SLS sebagai acuan peta dasar tidak tersedia sehingga proses 

pembentukannya berdasarkan peta blok sensus dan informasi dari warga setempat. 

2. Kemampuan SDM dalam penguasaan perangkat lunak sistem informasi geografis 

(SIG) dan database masih terbatas. 

3. Belum adanya integrasi sistem geospasial dengan sistem MFD online sehingga proses 

pengerjaannya masih manual.  

4. Dalam penggunaan aplikasi Wilkerstat yaitu pada saat pelaksanaan pemutakhiran 

peta dan muatan, ditemukan adanya kegagalan dalam mengupload data geotagging 

dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya human error dalam mengoperasikan 

aplikasi, permasalahan teknis smartphone petugas dan provider GSM, massive-nya 

akses ke dalam server, kesulitan sinyal terutama di wilayah blank spot, serta data 

alamat di Google Service yang tidak lengkap (hanya tersedia level kabupaten sampai 

desa saja tanpa informasi nama jalan). 

5. Sulitnya menentukan garis batas SLS/non SLS dikarenakan perubahan batas wilayah 

SLS yang begitu cepat, batas yang masih disengketakan terutama pada batas 

kabupaten/kota atau provinsi, dan kurangnya informasi mengenai batas SLS yang 

benar. 
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Strategi untuk mengatasi masalah/kendala: 

1. Menggali informasi mengenai batas SLS/non SLS pada ketua SLS dengan peta dasar 

adalah peta digital blok sensus dan citra Google. Penggunaan Aplikasi Wilkerstat 

menghasilkan data atau peta yang akurat dimana titik koordinat dan foto landmark 

batas SLS/non SLS di-tagging melalui aplikasi mobile sehingga kualitas peta digital 

yang dihasilkan lebih baik. Selain itu, pengembangan sistem monitoring peta digital 

juga dilakukan sehingga kesalahan/error bisa cepat dideteksi dan langsung dapat 

diperbaiki oleh petugas/pengolah peta.  

2. Dilaksanakannya capacity building/pelatihan dalam penggunaan aplikasi mobile 

(Aplikasi Wilkerstat) dan pengolahan peta dan RD (perangkat lunak GIS) yang 

dilakukan secara berjenjang (dari Innas/Inda diteruskan ke petugas pemeta dan 

petugas pengolah peta). Materi dan pengetahuan yang diberikan kepada petugas 

dibuat secara lengkap dan mengarah pada tujuan utama dalam meningkatkan kualitas 

peta digital. Materi pelatihan juga disampaikan secara efisien dan dapat dipahami 

oleh petugas sehingga tidak ada kesulitan dalam penggunaan Aplikasi Wilkerstat di 

lapangan dan pemanfaatan software GIS pada saat pengolahan peta. 

3. Walaupun geospatial system telah siap, namun sistem yang lain belum siap, maka 

proses pengerjaannya masih dilakukan secara manual. 

4. Pengembangan aplikasi telah ditingkatkan dengan membuat mekanisme backup dan 

upload titik koordinat diluar aplikasi android. Dengan demikian, titik koordinat yang 

tidak memiliki foto masih bisa disimpan di server. 

5. Untuk wilayah sengketa, petugas pemeta tetap menggambarkan batas wilkerstat 

dengan menjelaskan bahwa batas yang digambarkan hanya untuk kebutuhan 

statistik. Penentuan batas SLS/non SLS juga diambil berdasarkan kesepakatan 

bersama antara pemilik wilayah sengketa.  

6. Untuk masalah perbatasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi dilakukan 

kegiatan rekonsiliasi, dimana masalah batas yang tidak jelas dan masih 

dipermasalahkan didiskusikan bersama untuk diambil kesepakatannya.  

 

  

3.1.2. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 

Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang 

efektif di bidang statistik. 
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Secara umum kinerja Direktorat Diseminasi Statistik menunjukkan keberhasilan, yaitu 

rata-rata pencapaian sasaran sebesar 110,1 persen. 

 

Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan 

Khusus 

Sasaran pertama yaitu meningkatnya pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, 

sektoral dan khusus dicapai oleh subdirektorat Rujukan Statistik. Tahun 2019, Subdit 

Rujukan Statistik memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja, dimana capaian rata-rata subdit 

Rujukan Statistik sebesar 112,63 persen. 

Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja tahun 2019 yang merupakan 

tolok ukur keberhasilan Subdit Rujukan Statistik. 

 

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 1 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah usulan RKA aktivitas 

Rujukan Statistik 

 
RKA 2 2 100 

Jumlah sistem pendukung 

rujukan statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

 
Sistem 

2 2 100 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik dasar yang dihimpun 

 
Metadata 100 230 120 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus 

yang dihimpun (pusat dan 

daerah) 

 
Metadata 

500 4.002 120 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik dasar, sektoral, dan 

khusus yang masuk dalam 

Sirusa 

 
Metadata 

600 4.232 120 

Jumlah publikasi/laporan 

statistik yang memiliki 

ISSN/ISBN 

 
Publikasi 3 3 100 

Jumlah dokumen SKD 

yang dihimpun 

 
Dokumen 17.960 19.091 106,30 
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Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah Instansi/Institusi yang 

mendapatkan rekomendasi 

kegiatan statistik 

 
Instansi 

10 19 120 

Jumlah instansi yang 

telah menindaklanjuti 

rekomendasi 

 
Instansi 10 19 120 

Jumlah Modul Pembinaan 
Statistik 

Publikasi/ 
Laporan 3 3 100 

 

Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Rujukan 

Statistik adalah: 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan Statistik 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada tahun 2017 dan 2018, tidak terdapat perbedaan capaian kinerja 

karena sudah maksimal yaitu 100 persen. 

2. Jumlah sistem pendukung rujukan statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara 

Pada tahun 2019, Subdit Rujukan Statistik berhasil mengembangkan 2 (dua) sistem 

pendukung meliputi: (i) Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA); (ii) Aplikasi Romantik 

Online. Ada 2 aplikasi lain lagi yang juga dibangun dan dikembangkan oleh Subdir 

Rujukan Statistik yaitu Aplikasi SKD Online dan Aplikasi Dokumentasi Kegiatan 

Statistik, namun kedua aplikasi tersebut tidak melekat di Tusi Subdir Rujukan Statistik.  

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 dan 2018, tidak terdapat 

perbedaan capaian kinerja karena sudah maksimal yaitu 100 persen.  

3. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun 

Pada tahun 2019, Subdit Rujukan Statistik telah berhasil menghimpun 230 metadata 

kegiatan statistik dasar. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, 

yaitu 100 metadata kegiatan statistik dasar, maka pencapaian dari sasaran ini 

mencapai 120 persen. Pencapaian tersebut tidak menunjukkan perbedaan jika 

dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. 

4. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun (pusat dan 

daerah)  
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Pada tahun 2019, Subdit Rujukan Statistik telah berhasil menghimpun 4.002 metadata 

kegiatan statistik sektoral dan khusus. Apabila dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu 500 metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus, maka 

pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 120 persen. Pencapaian tersebut 

menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan 

tahun 2017 dan 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya BPS 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghimpun metadata kegiatan statistik sektoral dan 

khusus. 

5. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam 

SIRUSA 

Pada tahun 2019, Subdit Rujukan Statistik telah berhasil menginput 4.232 metadata 

kegiatan statistik ke dalam SIRuSa. Apabila dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu 600 metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus, maka 

pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 120 persen. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2017 dan 2018, pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan. 

6. Jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN 

Pada tahun 2019 jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN adalah 

sebanyak 3 (tiga) publikasi. Publikasi tersebut adalah (i) Analisis Hasil Survei 

Kebutuhan Data 2019; (ii) Ringkasan Metadata Statistik Dasar 2019; (iii) Ringkasan 

Metadata Statistik Sektoral/Khusus 2019. Apabila dibandingkan dengan target yang 

telah ditetapkan, maka pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 100 

persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 pencapaian tersebut tidak 

terdapat perbedaan karena capaian sudah maksimal 100 persen. 

7. Jumlah dokumen SKD yang dihimpun 

Pada tahun 2019, Subdit Rujukan Statistik telah berhasil menghimpun 19.091 

dokumen SKD. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 

17.960 dokumen, maka pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 106,3 persen. 

Capaian 2019 ini jika secara absolut mengalami kenaikan dibandingkan 2018, namun 

secara persentase mengalami penurunan 11,42 persen jika dibandingkan dengan 

tahun 2018. Hal ini disebabkan karena target dokumen SKD 2019 mengalami kenaikan 

38,15 persen dibandingkan target 2018. 

8. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan 

jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi 
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Sosialisasi dan pembinaan statistik terkait dengan mekanisme pengajuan 

rekomendasi sudah dilaksanakan oleh BPS baik di internal maupun eksternal BPS. Hal 

ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan mencapai 120 persen jika dibandingkan capaian 

kinerja tahun 2018. 

9. Jumlah Modul Pembinaan Statistik 

Untuk mendukung kegiatan pelatihan teknis statistik sektoral sebagai bagian dari 

pembinaan statistik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS, Subdir Rujukan Statistik 

ikut menyusun modul pembinaan statistik yaitu (i) Specify Needs; (2) Design & Build; 

(3) Diseminasi dan Evaluasi. Pencapaian indikator kinerja tahun 2019 mencapai 

pencapaian yang maksimal yaitu 100 persen 

 

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2019 yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik. 

 

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran 2 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah usulan RKA aktivitas Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

 

RKA 
 

1 
 

1 
 

100 

Jumlah publikasi hasil kompilasi naskah dari 

unit kerja lainnya 

1. Berita Resmi Statistik 

2. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi 

3. Statistik Indonesia 

 

 
Naskah 

Naskah 

Naskah 

 

 
100 

12 

1 

 

 
100 

12 

1 

 

 
100 

100 

100 

Jumlah sistem pendukung layanan publikasi 

dan kompilasi statistik yang dikembangkan 

dan atau dipelihara 

 
Sistem 3 4 120 

Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu Publikasi/ 

Laporan 
14 14 100 

Jumlah publikasi/laporan statistik yang 

memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/ 

Laporan 
14 14 100 

Jumlah pemenuhan layanan permintaan 

ISSN dan ISBN 

 

Layanan 250 330 120 
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Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Publikasi 

dan Kompilasi Statistik adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2019 adalah sebanyak satu usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada tahun 2015–2018, tidak terdapat perbedaan capaian kinerja karena 

sudah maksimal yaitu 100 persen. 

2. Jumlah sistem pendukung layanan publikasi dan kompilasi statistik yang 

dikembangkan dan atau dipelihara   

Pada tahun 2019, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik berhasil memelihara 6 

(enam) sistem pendukung meliputi:  

a. Sistem   Portal   Publikasi, digunakan untuk mendukung proses penerbitan 

publikasi dan terintegrasi dengan wesite BPS melalui Web API BPS. 

b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Publikasi Statistik, digunakan untuk melakukan 

monitoring proses penerbitan publikasi. 

c. Sistem Manajemen Berita Resmi Statistik, digunakan untuk mendukung proses 

penyusunan naskah Berita Resmi Statistik. 

d. Sistem Manajemen Data Statistik Terintegrasi, diimplementasikan di tahun 2019 

dengan fokus mengatasi konsistensi data pada publikasi Statistik Indonesia 

dengan Daerah Dalam Angka. 

e. Sistem Repository Gambar, digunakan untuk mengelola gambar yang dapat 

dipakai untuk pembuatan publikasi. 

f. Sistem Repository Infografis, digunakan untuk mengelola infografis yang dibuat 

oleh unit kerja di BPS. 

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2015–2018, terjadi peningkatan 

capaian kinerja dan sudah melebihi, yaitu 120 persen. 

3. Jumlah pemenuhan layanan permintaan ISSN dan ISBN 

Jumlah layanan pemenuhan ISSN/ISBN di tahun 2019 ini meningkat dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan, dengan target sebanyak 250 layanan 

permintaan sedangkan realisasi mencapai 330 layanan permintaan. Capaian kinerja 

untuk indikator ini sudah melebihi, yaitu 120 persen. 

4. Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu 
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Capaian kinerja untuk indikator ini sudah maksimal yaitu 100 persen.  

5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN 

Sama halnya dengan tahun yang lalu target yang ditetapkan adalah sebesar 14 (empat 

belas) publikasi. Realisasi publikasi yang memiliki ISSN/ISBN di tahun 2019 sesuai 

target, dengan capaian kinerja untuk indikator ini 100 persen. 

6. Jumlah publikasi hasil kompilasi naskah dari unit kerja lainnya.  

Pada indikator ini capaian sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu: 

a. Berita Resmi Statitsik, realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja 

tahun 2019 

b. Laporan Bulanan Data Sosial ekonomi, realisasi mencapai 100 Persen dari target 

capaian kinerja tahun 2019. 

c. Statistik Indonesia, realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja 

tahun 2019 

 

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi 

Statistik pada tahun 2019 mencapai 110 persen. 

 

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik 

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2019 yang 

merupakan tolok ukur keberhasilan Subdit Layanan dan Promosi Statistik. 

 

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran 3 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah sistem layanan dan promosi 

statistik yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

 
Sistem 6 6 100 

Jumlah aktivitas layanan langsung 

terhadap konsumen 

 
Aktivitas 9.000 6.529 72,54 

Persentase Konsumen yang puas 

akan layanan data BPS 

 
Persen 88 96,29 109,42 

Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi 

statistik melalui website 

 
Pengunjung 1.600.000 3.118.501 120 
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Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah satker yang memiliki website 

yang terhubung secara online 

 
Satker 549 549 100 

 

 

Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Layanan dan 

Promosi Statistik adalah: 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Layanan dan Promosi Statistik 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2019 adalah sebanyak 1 (satu) usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada tahun 2017 dan 2018, tidak terdapat perbedaan karena capaian 

sudah maksimal yaitu 100 persen. 

2. Jumlah sistem pendukung Layanan dan Promosi Statistik yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

Pada tahun 2019, jumlah sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan 

dan atau dipelihara terdiri dari 6 (enam) sistem yaitu website BPS, Sistem Layanan 

Statistik (SILASTIK), website BPS, website SE2016 Pendataan UMK/UMB, Portal 

Pertukaran Data/trans data dan Aplikasi Mobile Allstats BPS versi android. Secara 

jumlah, sistem layanan dan promosi statitsik yang dikembangkan dan atau meningkat 

signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini mencapai 

100 persen dari target 2019. 

3. Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen 

Pada tahun 2019, Indonesia memasuki Era Revolusi Industri 4.0. Era tersebut ditandai 

dengan munculnya Internet of Things (IoT), big data, artificial intelligence, cloud 

computing, block chain, dan pemanfaatan big data.  Hal ini berdampak pada 

pergeseran budaya dan perilaku masyarakat, khususnya pada pengguna data atau 

konsumen data BPS.  Perilaku konsumen data saat ini yang lebih menuntut pelayanan 

yang cepat dan mudah merupakan tantangan bagi pelayanan data BPS.  

 

Untuk itulah, pada tahun 2019 Subdit Layanan dan Promosi Statistik semakin 

memperkaya konten website dan menambahkan fitur pencarian pada SILASTIK yang 

memudahkan konsumen dalam menemukan jawaban atas kebutuhan dan 

pertanyaan secara mandiri pada website.  Hal ini berdampak pada penurunan 
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aktivitas layanan langsung terhadap konsumen di 2019 yang hanya tercapai 72,54 

persen dari target 9.000 aktivitas. Penurunan ini disebabkan karena kebutuhan 

konsumen dapat terpenuhi tanpa harus melakukan transaksi konsultasi dengan 

petugas pelayanan BPS. 

4. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS 

Tahun 2019, persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS sebesar 96,29 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak konsumen yang puas akan 

layanan data BPS. 

5. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui 

website 

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui 

website BPS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan sebesar 796.147 menjadi sebanyak 3.118.414 pengunjung.  Peningkatan 

yang cukup signifikan ini menjelaskan adanya peningkatan pemanfaatan data statistik 

di masyarakat.  Hal ini juga sekaligus menjawab fenomena penurunan aktivitas 

layanan langsung terhadap konsumen, dimana sebagian besar konsumen telah 

beralih kepada pelayanan dengan mengakses website secara mandiri karena website 

BPS telah memiliki konten yang kaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka.  

6. Jumlah satker yang memiliki website yang terhubung secara online 

Pada tahun 2019, seluruh BPS Kabupaten/Kota telah memiliki website yang 

terhubung secara online. Dengan demikian, pencapaian dari indikator kinerja ini 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 549 satker (100 persen). 

 

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Subdit Layanan dan Promosi 

Statistik pada tahun 2019 terhadap target capaian kinerja yang ditetapkan pada awal 

tahun mencapai 99,98 persen. 

 

Sasaran 4. Terwujudnya Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik yang Prima 

Perkembangan capaian kinerja indikator kinerja Subdit Perpustakaan dan 

Dokumentasi Statistik tahun 2015–2019 mengalami fluktuasi naik turun, hal ini 

disebabkan oleh indikator jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen yang 

mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya 

perubahan pelayanan dari layanan langsung menjadi layanan online sebagai wujud upaya 

memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah dengan memanfaatkan teknologi 
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informasi sesuai perkembangan zaman. Perubahan ini tentunya akan berdampak pada 

kenaikan indikator kinerja berkaitan dengan layanan online yang dikelola oleh Subdit 

Layanan dan Promosi Statistik. 

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2019 yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. 

 

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran 4 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Target 

 
Realisasi 

Tingkat 

Capaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Jumlah usulan RKA aktivitas 

Perpustakaan dan Dokumentasi 

Statistik 

 
RKA 2 2 100 

 
Layanan Diseminasi 

Bulan 

Layanan 
12 12 100 

Jumlah sistem pendukung 

perpustakaan dan dokumentasi statistik 

yang dikembangkan dan atau dipelihara 

 
Sistem 1 1 100 

Jumlah aktivitas layanan langsung 

terhadap konsumen 

 
Aktivitas 3.000 2.396 79,87 

Persentase Konsumen yang puas akan 

layanan data BPS 

 
Persen 87 92,83 106,70 

 

Realisasi/pencapaian tahun 2019 untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit 

Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik adalah: 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas perpustakaan dan dokumentasi statistic 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada tahun 2015-2018, terdapat perbedaan untuk jumlah usulan RKA 

yaitu pada tahun 2019 ada tambahan RKA Peningkatan Pelayanan (PNBP) yang 

dikelola oleh Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Adapun untuk capaian 

kinerja tidak terdapat perbedaan karena capaian sudah maksimal yaitu 100 persen. 

2. Banyaknya layanan Diseminasi 

Pada tahun 2019, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik Rujukan Statistik 

memberikan pelayanan secara rutin pada jam kerja. Capaian kinerja tahun 2019 tidak 
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berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena sudah mencapai capaian 

maksimal yaitu 100 persen.  

3. Jumlah sistem pendukung perpustakaan dan dokumentasi statistik yang 

dikembangkan dan atau dipelihara 

Sejak tahun 2018, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik mengembangkan 

sistem pendukung yaitu PST-Desktop (Offline) menjadi PST-Online. PST-Online ini 

dapat diakses dengan cara datang langsung ke unit layanan PST BPS seluruh 

Indonesia, sehingga koleksi pustaka pada wilayah tertentu dapat diakses di wilayah 

lain. Untuk layanan online yang dapat diakses tanpa datang langsung sudah 

disediakan melalui website BPS yang dikelola oleh Subdit Layanan dan Promosi 

Statistik. Pada tahun 2019, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik berhasil 

mengembangkan 1 (satu) sistem pendukung yaitu PST-Online. Capaian kinerja tidak 

berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena sudah mencapai capaian 

maksimal yaitu 100 persen. 

4. Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen 

Pada tahun 2019, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik memberikan 

layanan langsung ke konsumen sebanyak 2.396 aktivitas layanan. Jumlah ini 

mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan 

orientasi pelayanan dari layanan langsung menjadi layanan online. 

5. Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS 

Pada tahun 2019, layanan Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik telah 

berhasil mmberikan kepuasan kepada konsumen sebesar 92,83 persen. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian tersebut mengalami penurunan 

diakibatkan penggunaan PST-Online dalam pemberian pelayanan dalam 2 (dua) tahun 

terakhir. PST-Online yang digunakan belum sempurna untuk dapat memberikan 

pelayanan prima kepada konsumen, untuk itu upaya pengembangan PST-Online 

dilakukan secar terus menerus dan berkelanjutan. 

 

3.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2019 

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic 

Berikut capaian kinerja Direktorat SIS untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat SIS yang merupakan keadaan atau 

kondisi yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat SIS. 
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Sasaran 1. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan 

komunikasi yang handal 

Data statistik yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh BPS dikelola dalam sistem 

informasi/aplikasi pengolahan data. Agar kegiatan statistik dapat berjalan dengan baik 

dan hasil pengolahan data pada proses pengumpulan data (data collecting) dapat 

dilakukan pengolahan lebih lanjut, maka Direktorat SIS berperan dalam menyediakan 

sistem informasi/aplikasi pengolahan data. Selama tahun 2019, Direktorat SIS sudah 95 

program aplikasi untuk kegiatan statistik dari target total 40 program. Tidak hanya itu, 

Direktorat SIS juga memberikan buku pedoman pengolahan dan pelatihan pengolahan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dapat menggunakan sistem 

informasi/aplikasi pengolahan data dengan baik.  

Agar dapat membuat sistem yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama, 

Direktorat SIS juga melakukan pengkajian dan dan perancangan sistem dan aplikasi 

infrastruktur statistik. Hasil kajian dan perancangan ini digunakan dalam mengembangan 

Sistem Informasi Statistik Terintegrasi, yang terdiri dari Data Management System (DMS), 

Integrated Collection System (ICS), Integrated Processing System (IPS), Macro Analysis 

System (MAS), Geospatial System (GS), Frame Register System (FRS), Integrated 

Dissemination System (IDS), Metadata Management System (MMS), IT Service 

Management (ITSM), Digital Enterprise Architecture (DEA), dan Operational Management 

System (OMS). Deskripsi dari masing-masing sistem sebagai berikut. 

1. Data Management System (DMS) adalah sistem untuk pengelolaan data dan 

repositori. Diharapkan DMS dapat menjadi single source of truth di BPS sehingga 

dapat menjadi solusi atas permasalahan data silo yang selama ini terjadi. 

2. Integrated Collection System (ICS) adalah sistem yang memfasilitasi multimode data 

collection termasuk perancangan kuesioner dan manajemen survei. 

3. Integrated Processing System (IPS) adalah sistem yang memfasilitasi pemrosesan dan 

analisis data yang terintegrasi. 

4. Macro Analysis System (MAS) merupakan sistem yang digunakan untuk mengotomasi 

fungsi-fungsi terkait pemanfaatan data makro dan penyusunan neraca nasional serta 

analisis terhadapnya. Untuk tahun 2019, MAS berfokus pada Supply and Use Table 

(SUT) dan Full Sequence Account (FSA). 

5. Geospatial System (GS) merupakan sistem yang bertujuan untuk mengelola data 

spasial yang dimiliki oleh BPS, yaitu peta digital dan landmark. 
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6. Frame and Register System (FRS) adalah sistem yang dibuat untuk menunjang 

optimalisasi perencanaan kegiatan statistik yang berkesinambungan, khususnya 

terkait dengan metodologi yang dibantu dengan teknologi terkini untuk mewujudkan 

penyajian data berkualitas secara efektif dan efisien. 

7. Integrated Dissemination System (IDS) merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengelola produk statistik BPS, seperti website dan perpustakaan. 

8. Metadata Management System (MMS) adalah sistem yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan metadata baik yang dihasilkan maupun yang digunakan 

dalam SBFA. 

9. Operational Management System (OMS) adalah sistem yang dibuat untuk 

mewujudkan kolaborasi yang baik antar pegawai maupun mitra, dan dapat 

mengintegrasikan pengelolaan kegiatan, jadwal, informasi, dan dokumen yang ada di 

BPS. 

10. IT Service Management (ITSM) merupakan sistem pelayanan TI yang dapat menerima, 

mencatat, dan melaporkan setiap gangguan atau insiden yang berkaitan dengan TI. 

Konsep yang digunakan pada ITSM adalah pelayanan terintegrasi atau satu pintu. 

Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan laporan dan solusi tentang gangguan 

layanan, permintaan layanan, maupun permintaan perubahan terhadap layanan TI 

dari pengguna ke Direktorat SIS dalam satu jalur pelayanan. 

11. Enterprise Architecture (EA) merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai 

gateway dalam melaksanakan transformasi digital. Implementasi digital pada tahun 

2019, BPS berfokus pada pemanfaatan EA dalam mengintegrasi survei-survei BPS 

yang berbasis usaha (Business Product Class). 

 

Tabel 9. Tingkat Pencapaian Terlaksananya Integrasi dan Pengolahan Data dengan 

Dukungan Jaringan Komunikasi yang Handal Tahun 2019 

 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Terlaksananya 
integrasi dan 
pengolahan data 
dengan dukungan 
jaringan 

Jumlah Sistem 
informasi/aplikasi 
pengolahan yang 
dibuat/dikembangkan/ 
dipelihara 

40 95 120 
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No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 komunikasi yang 
handal  

Jumlah Permintaan 
Penyusunan  Sistem 
informasi/aplikasi 
pengolahan yang 
ditindaklanjuti 

15 20 120 

Jumlah Buku Pedoman 
yang 
disusun/disempurnakan 
pengolahan yang disusun 
atau disempurnakan 

15 17 113 

Persentase Peserta 
pelatihan pengolahan 
yang layak bertugas 

100 100 100 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

98 98 100 

Jumlah kajian dan 
perancangan sistem dan 
aplikasi infrastruktur 
statistik 

11 11 100 

Jumlah usulan RKA  1 1 100 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas, tingkat pencapaian dalam terlaksananya 

integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal 

menunjukkan kinerja yang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persentase realisasi 

kinerja ada yang mencapai 100 persen dan ada yang melebihi 100 persen. 

 

Sasaran 2. Terciptanya sistem layanan diseminasi statistik yang berkualitas dan prima 

Agar sistem layanan diseminasi statistik yang berkualitas dan prima dapat tercipta, 

Direktorat SIS berperan dalam melakukan pengelolaan koleksi data. Kegiatan yang 

dilakukan diantaranya menghimpun penambahan koleksi data dan menyimpannya dalam 

sistem katalog mikrodata. 
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Tabel 10. Tingkat Pencapaian Terciptanya Diseminasi Statistik  
yang Berkualitas dan Prima 

 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama 
Target Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 Terciptanya 
sistem layanan 
diseminasi 
statistik yang 
berkualitas dan 
prima 

Jumlah penambahan 
koleksi data yang 
dihimpun 

20 34 120 

Jumlah penambahan 
koleksi data dalam sistem 
katalog microdata 

15 2 13,33 

Jumlah usulan RKA  1 1 100 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas, tingkat pencapaian dalam terciptanya 

sistem layanan diseminasi statistik yang berkualitas dan prima masih menunjukkan kinerja 

yang belum mencapai 100 persen. Kekurangan mikrodata karena penerimaan data yang 

tidak lancar, pihak subject matter lamban memberikan data dan dokumentasi 

sensus/survey kepada Subdit PTI sehingga mengakibatkan hasil metadata yang dibuat 

berkurang. Belum ada SOP dan regulasi yang mengatur agar proses tersebut berjalan. 

 

Sasaran 3. Terlaksananya kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI 

yang handal 

Jaringan Komunikasi Data merupakan salah satu penunjang keberhasilan BPS dalam 

menyediakan akses informasi statistik dengan cepat. VPN dimanfaatkan untuk 

mempercepat proses pengiriman data antara BPS Pusat dan BPS Provinsi.  Koneksi 

internet untuk pengguna dan koneksi internet untuk server dimanfaatkan untuk 

memberikan akses kepada pengguna data terhadap data statistik secara online. Koneksi 

internet ini juga dimanfaatkan pegawai BPS dalam mencari informasi untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. 

Data statistik yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh BPS memerlukan media 

penyimpanan yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan Data Center yang andal yang 

mampu menangani proses pengolahan, penyimpanan, diseminasi data statistik. Server, 

storage, dan perangkat jaringan yang merupakan sarana pokok di Data Center dan 

jaringan BPS perlu dijaga keandalannya agar dapat bekerja secara optimal. Perangkat-

perangkat tersebut memerlukan perawatan secara reguler untuk mencegah dari 



 

 35 

kerusakan. Perbaikan juga dibutuhkan untuk perangkat-perangkat yang telah mengalami 

kerusakan. 

Layanan-layanan BPS (terutama layanan untuk publik) harus selalu terjaga untuk 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Penggunaan teknologi di Data Center BPS 

memungkinkan untuk menjaga layanan-layanan tersebut tetap berjalan dengan baik 

meskipun terjadi permasalahan pada server yang menjalankannya, namun sumber 

permasalahan lain seperti bencana alam, kebakaran dsb dapat menyebabkan Data Center 

tidak dapat beroperasi, yang mana akan menyebabkan seluruh layanan BPS ke publik juga 

tidak dapat dijalankan. Melihat kondisi bahwa BPS memerlukan media alternatif yang 

dapat dijalankan sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada DC, serta telah tersedianya 

infrastruktur TI yang berada di DR Site (BPS Provinsi Kalimantan Selatan), maka pada 

tahun 2019 dilakukan kegiatan pemeliharaan perangkat-perangkat TI maupun 

infrastruktur pendukungnya baik di DC maupun DRC. 

Selama tahun 2019, Dit. SIS bekerja sama dengan beberapa konsultan dalam 

pembangunan sistem. Sistem yang direncanakan dibangun adalah DMS, ICS, IPS, MAS, GS, 

FRS, IDS, MMS, ITSM, DEA, dan OMS. 

 

Tabel 11. Terlaksananya kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI 

yang handal 

 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Terlaksananya 
kegiatan 
operasional 
statistik dengan 
dukungan 
layanan TI yang 
handal. 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi 

99 99 100 

 Persentase Permintaan Akses 
data yang ditindaklanjuti 

100 100 100 

Persentase Permintaan Video 
Conference  yang ditindaklanjuti 

100 100 100 

Persentase Permintaan Alokasi 
Storage  yang ditindaklanjuti 

90 90 100 

Jumlah pengadaan perangkat 
pengolah data dan komunikasi 8 5 62.5 

Persentase pengadaan 
perangkat pengolah data dan 
komunikasi yang diselesaikan 

100 62.5 62.5 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Dokumen Pengadaan 
Perangkat Pengolah Data dan 
Komunikasi 

8 5 62.5 

Jumlah Dokumen Transformasi 
TI yang terbit tepat waktu 

1 1 100 

Jumlah Laporan Implementasi 
EA 

1 1 100 

Jumlah Dokumen SOP yang 
dikembangkan 

0 0 100 

Jumlah Laporan Perancangan 
Data Management 

10 10 100 

Persentase pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi statistik dari 
hulu ke hilir 

25 5 20 

Persentase penyelesaian 
penyusunan Strategi dan 
Perancangan TIK 

0 0 100 

Jumlah kajian terkait teknologi 
baru terkait transformasi sistem 
informasi statistik dan 
manajemen 

1 1 100 

Persentase perbaikan sarana TI 
yang sesuai dengan Service level 
agreement 

100 100 100 

Jumlah usulan RKA  2 2 100 

 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas, tingkat pencapaian dalam terlaksananya 

kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI yang handal menunjukkan 

kinerja yang cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi masing-masing 

indikator kinerja hampir seluruhnya mencapai 100 persen. Untuk persentase permintaan 

alokasi storage baru yang ditindaklanjuti dengan pembuatan alokasi storage baru 

sebanyak 90 permintaan. Sedangkan untuk permintaan alokasi storage lain yang diterima 

oleh Dit. SIS, ditindaklanjuti dengan penambahan alokasi storage yang sudah ada, beserta 

hak akses yang diperlukan.  

Kegiatan layanan jaringan komunikasi data bertujuan untuk memberikan layanan 

koneksi jaringan dan layanan dasar kepada semua unit kerja, pegawai di lingkungan BPS 

dan eksternal BPS. Kegiatan layanan koneksi jaringan meliputi penyediaan koneksi 
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internet di BPS Pusat dan DRC (Disaster Recovery Center), layanan koneksi VSAT di BPS 

Kab/Kota yang tidak terjangkau oleh layanan Internet Service Provider (ISP), layanan 

koneksi VPN untuk menghubungkan BPS Pusat dan BPS Provinsi, koneksi metro ethernet 

antara DC dan DRC, serta koneksi ekstranet untuk menghubungkan BPS dan instansi 

tertentu. Layanan-layanan tersebut dapat beroperasi dengan baik selama tahun 2019 

untuk mendukung berbagai aktivitas kegiatan di BPS. 

Layanan Vicon (Video Conference) merupakan layanan komunikasi antara kantor BPS 

Pusat, BPS Provinsi, STIS, dan Pusdiklat untuk memfasilitasi pertemuan tanpa harus 

meninggalkan kantor BPS masing-masing. Selain efisien, intensitas komunikasi dengan 

unit organisasi BPS di daerah dapat semakin ditingkatkan. Video conference juga rutin 

diselenggarakan setiap awal bulan dan pertengahan bulan untuk keperluan press release 

dengan pihak wartawan dan jurnalis. Jumlah permintaan video conference pada tahun 

2019 mencapai 70 permintaan dengan seluruhnya dapat ditindaklanjuti. 

Permintaan yang terkait dengan alokasi storage yang masuk ke Direktorat SIS selama 

tahun 2019, berdasarkan jenis alokasi storage yang diminta dapat dikategorikan menjadi 

permintaan file sharing (spool), permintaan untuk laci, permintaan untuk web hosting, 

dan permintaan alokasi database. Masing-masing permintaan ini mencakup permintaan 

untuk hak akses, penambahan alokasi storage yang sudah ada, dan permintaan alokasi 

storage yang baru. Untuk setiap permintaan alokasi storage yang baru, Subdirektorat 

Jaringan Komunikasi Data melakukan kajian sebelum permintaan tersebut dipenuhi. Jika 

berdasarkan pengkajian diketahui bahwa alokasi storage yang diminta tersebut telah 

tersedia sesuai dengan kepentingannya, maka permintaan akan dipenuhi dengan cara 

penambahan alokasi storage yang telah ada. Jika alokasi storage yang diminta masih 

belum ada, maka permintaan akan dipenuhi dengan pembuatan alokasi storage yang baru 

sesuai dengan permintaan. Pada tahun 2019, Dit. SIS telah memenuhi sebanyak 100% dari 

seluruh permintaan alokasi storage baru yang telah masuk, diluar pemenuhan permintaan 

alokasi storage berupa penambahan kapasitas dan hak akses. 

Kegiatan pengembangan jaringan komunikasi data yang dilakukan pada tahun 2019 

bertujuan untuk meningkatkan kehandalan dan ketersediaan infrastruktur pada Data 

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), serta meningkatkan kualitas SDM untuk 

pengelolaan DC dan DRC. Bentuk dari kegiatan ini dapat berupa penyediaan perangkat 

pendukung sistem pengolah data dan komunikasi. Beberapa kegiatan pengembangan 

jaringan komunikasi yang berhasil dilakukan pada tahun 2019 meliputi: pengadaan 

transceiver 40 GB, pengadaan perangkat pengujian jalur jaringan, pengadaan perangkat 
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endpoint VICON untuk BPS Pusat dan BPS Kaltara, Pengadaan perangkat monitor dan UPS 

untuk BPS Provinsi Kaltara, serta pengadaan lisensi berlangganan sistem replikasi DC DRC. 

Beberapa kegiatan lain seperti perpanjangan software assurance DC, Jasa Migrasi Email 

dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Platform Email tidak dapat dilaksanakan dengan 

berbagai pertimbangan. Sehingga capaian dari kegiatan pengadaan perangkat pengolah 

data dan informasi ini hanya tercapai 5 dari 8 yang direncanakan tahun 2019. Hal ini 

sejalan dengan indikator Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 

sebesar 62.5% dan Jumlah Dokumen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi yang hanya tercapai 5 dari 8 kegiatan. 

Adapun untuk kegiatan dengan indikator Persentase pengembangan TIK BPS untuk 

integrasi statistik dari hulu ke hilir, dari target sebesar 75% (yaitu mencakup 

pembangunan DMS, ICS, IPS, MAS, GS, FRS, IDS, MMS, ITSM, DEA, dan OMS) berhasil 

terealisasi sebesar 65% (86,67% dari target). Hal tersebut dikarenakan dalam proses 

pembahasan dan persetujuan KAK dan dokumen lainnya membutuhkan banyak waktu, 

sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan beberapa konsultan 

kesulitan memahami proses bisnis yang ada di BPS sehingga ada beberapa sistem yang 

tidak sesuai rencana. Adapun sistem yang sudah selesai di antaranya ICS, MAS, GSS, MMS, 

ITSM, DEA dan OMS. Sementara 4 sistem yaitu DMS, IPS, FRS, dan IDS tidak dapat 

diselesaikan oleh konsultan terpilih. 

 

 

3.2.  Perkembangan Capaian Kinerja Kedeputian Bidang MIS Tahun 2019 terhadap Realisasi Kinerja 

Tahun 2018 

 Perkembangan capaian kinerja Kedeputian Bidang MIS 2019 jika dibandingkan dengan 

realisasi kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Perkembangan Capaian Kinerja Kedeputian Bidang MIS Tahun 2019 terhadap 

Realisasi Kinerja 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar di atas, secara umum capaian kinerja Kedeputian Bidang MIS sedikit 

mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,41 persen. Namun begitu, nilai 

realisasi sebesar 109,13 persen ini menandakan bahwa Kedeputian Bidang MIS mampu 

melaksanakan setiap program, kegiatan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis dengan baik. 

 

3.3.  Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Renstra 2018 dan 2019 

 

Tabel 12. Capaian Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Renstra 2018 dan 2019 

Tujuan Indikator Satuan 
Target 

Renstra 
2018 

Realisasi 
2018 

Target 
Renstra 

2019 

Realisasi 
2019 

Capaian Kinerja 
Terhadap Target 

Renstra (%) 

2018 2019 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Peningkat
an Kualitas 
Metodolo
gi Sensus 
dan Survei 
1.1. Tersedianya 

dukungan 
metodologi 
yang tepat 
guna 

Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS 

Persen 100 100 100 100 100 100 

Jumlah peta 
desa dan blok 
sensus yang 
diupdate 

Dokum
en 

500 500 - - 100 - 

Jumlah peta 
wilayah kerja 
statistik SP2020 
yang mutakhir 

Desa - - 83.706 84.091 - 100.46 

2018; 110,54

2019; 109,13

0 20 40 60 80 100 120

2018

2019
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Tujuan Indikator Satuan 
Target 

Renstra 
2018 

Realisasi 
2018 

Target 
Renstra 

2019 

Realisasi 
2019 

Capaian Kinerja 
Terhadap Target 

Renstra (%) 

2018 2019 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(desa/keluraha
n) 
 
 

Jumlah 
geotagging 
infrastruktur 
desa 

Titik 
Koordin

at 
- - 2.900.000 2.900.000 - 100.00 

Jumlah peta 
wilayah kerja 
statistik SP2020 
yang mutakhir 
(satuan 
lingkungan 
setempat) 

SLS - - 1.200.000 1.312.573 - 109.38 

2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

2.1. Meningkat
nya 
kualitas 
hubungan 
dengan 
pengguna 
data (user 
engageme
nt) 

2.2. Terlaksana
nya 
integrasi 
dan 
pengolaha
n data 
dengan 
dukungan 
jaringan 
komunikas
i yang 
handal 

Persentase 

Konsumen 

yang puas 

akan layanan 

data BPS 

Persen 86 95.56 88 96,29 107,32 109,42 

Jumlah 

pengunjung 

eksternal yang 

mengakses 

data dan 

informasi 

statistik 

melalui 

website 

Pengun
jung 

1.400.000 2.322.354 1.600.000 3.118.501 120 120 

Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

Persen 86 94.66 86 94.87 110.07 110.31 

Persentase 
uptime layanan 
jaringan 
komunikasi 

Persen 95 99 99 99 104.21 100 

Persentase hasil 
pengolahan 
data yang 
dikirim ke BPS 
pusat tepat 
waktu 
 

Persen 98 98 98 98 100 100 

3. Penguatan 
Sistem Statistik 
Nasional 
melalui 

Jumlah 

metadata 

kegiatan 

statistik 

Metada

ta 
400 2.093 500 4.002 120 120 
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Tujuan Indikator Satuan 
Target 

Renstra 
2018 

Realisasi 
2018 

Target 
Renstra 

2019 

Realisasi 
2019 

Capaian Kinerja 
Terhadap Target 

Renstra (%) 

2018 2019 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

koordinasi dan 
pembinaan 
yang efektif di 
bidang statistik 

3.1. Meningkat
nya 
koordinasi 
dan 
kerjasama 
dalam 
penyeleng
garaan SSN 

sektoral dan 

khusus yang 

dihimpun 

Jumlah 

Instansi/ 

Institusi yang 

mendapatkan 

rekomendasi 

kegiatan 

statistik 

Instansi 6 14 10 19 120 120 

Jumlah Instansi 

yang telah 

menindaklanju 

ti 

rekomendasi 

Instansi 6 14 10 19 120 120 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 
SASARAN STRATEGIS 

110.54 109.13 

 

 

3.4.  Kegiatan Prioritas 2019 

 Kegiatan prioritan Deputi Bidang MIS dirinci dalam kegiatan priotitas untuk masing-masing 

direktorat. 

1. Kegiatan prioritas Direktorat PMSS pada tahun 2019 diantaranya adalah: 

a. Pemetan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. 

b. Penyusunan klasifikasi urban dan rural SP2020. 

c. Gladi Bersih Post Enumeration Survey (PES) - SP2020 

2. Kegiatan prioritas Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2019 diantaranya adalah: 

a. Ditetapkannya Peraturan BPS tentang Norma, Standar, Prinsip dan Kriteria (NSPK) 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. 

b. Pembinaan Statistik Sektoral kepada pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota. 

c. Pengembangan inovasi dalam pengemasan publikasi melalui infografis dan videografis. 

d. Updating konten website BPS. 

e. Pembuatan spesifikasi website SP2020. 

f. Pengembangan Allstat berbasis iOS. 

g. Peningkatan kualitas layanan langsung maupun online. 

h. Penyempurnaan sistem pendukung layanan informasi statistik 



 

 42 

3. Kegiatan prioritas Direktorat SIS pada tahun 2019 diantaranya adalah: 

a. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data 2019 dengan dukungan jaringan komunikasi 

yang handal  

b. Terciptanya sistem layanan diseminasi statistik yang berkualitas dan prima. 

c. Terlaksananya kegiatan operasional statistik dengan dukungan layanan TI yang handal. 

d. Tersedianya infrastruktur dan sistem pendukung kegiatan Sensus Penduduk 2020 

 

3.5.  Upaya Efisiensi 

3.5.1. Upaya Efisiensi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2019 

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei selama tahun 2019 adalah: 

1. Persiapan SP2020 dilakukan secara integrasi penggabungan biaya antara kegiatan 

Sub-direktorat Pengembangan Kerangka Sampel dan Sub-direktorat Pengembangan 

Pemetaan Statistik tahun 2019.  Dengan perkataan lain, kegiatan Pemetaan dan 

Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dikoordinir oleh 2 unit kerja.  Integrasi ini 

untuk mengefisienkan waktu dan biaya.  

2. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android menggunakan software tidak 

berbayar (open source). Developer aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal 

ini meniadakan biaya pengadaan software. 

3. Menyusun metodologi survei terintegrasi antara Survei Harga Produsen dan Survei 

Industri Besar Sedang. Integrasi ini untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan 

mengantisipasi respondent burden. 

4. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan 

Survei berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang 

hari, tidak bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat 

prasarana (misal meminimalisasi penggunaan kertas/paperless) 

 

3.5.2. Upaya Efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019 

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2019 di 

antaranya adalah penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber 

daya energi, Direktorat Diseminasi Statistik berupaya untuk hemat energi listrik dan air 
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3.5.3. Upaya Efisiensi Direktorat SIS Tahun 2019 

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat SIS, 

diantaranya: 

1. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala. 

2. Melakukan evaluasi capaian kinerja pegawai. 

3. Melakukan monitoring dalam hal penggunaan anggaran. 

 

3.6.  Prestasi 

 Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

pada tahun 2019 diantaranya:  

1. Telah dilakukan uji coba penggunaan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame) pada 

beberapa survei bidang produksi antara lain Survei Komoditas strategis Kakao 2019, Survei 

Komoditas strategis Tebu 2019, dan Survei Hortikiltura Potensi (SHOPI) 2019.  Fungsi yang 

diujicobakan meliputi pengajuan metodologi survei, pengelolaan sampel, pengelolaan 

laporan daerah dan pengelolaan database rumah tangga. 

2. Pembangunan sistem pengelolaan kerangka sampel yang terintegrasi yaitu Frame and 

Register System (FRS) yang merupakan pengembangan dari sistem MFD Online dan Iframe. 

FRS masih dalam tahap pengembangan. 

3. Aplikasi Wilkerstat sebagai output pengembangan teknologi Geographycal Information 

System (GIS) dinilai sebagai inovasi untuk mendapatkan peta yang akurat. Bentuk nyata dari 

keberhasilan pemanfaatan aplikasi ini adalah berupa penghargaan dari OpenGov Asia Pasific 

yang diberikan kepada BPS atas inovasi dan pemanfaatan teknologi geospasial dalam 

pelayanan publik yang semakin cepat, smart, efisien, dan transparan. Aplikasi Wilkerstat 

merupakan aplikasi yang digunakan untuk memperbarui bentuk dan posisi peta digital 

wilkerstat yang akan digunakan sebagai penunjuk wilayah bagi petugas saat pengumpulan 

data SP2020. Selain itu, aplikasi wilkerstat juga dikembangkan untuk kebutuhan beberapa 

survei lainnya.  

4. Penyempurnaan Geospatial System untuk kebutuhan internal, yaitu manajemen peta digital 

dalam Aplikasi SIDIGIT dan manajemen peta analog dalam Aplikasi SIPETA serta untuk 

kebutuhan integrasi dengan sistem-sistem lain yang ada di BPS.   

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan data 

wajib pajak sebagai sumber pemutakhiran data administratif SBR secara reguler. 
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6. Data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016 mulai digunakan sebagai kerangka (frame) survei 

subject matter secara bertahap. Kegiatan updating direktori Pariwisata dan dilanjutkan Survei 

Statistik Pariwisata tahun 2019 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan subject matter 

Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke SBR untuk input 

pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi dengan kode wilayah 

kerja statistik dan geocode (latitude dan longitude). Data SBR yang telah diperbarui 

dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei Statistik Pariwisata pada 

tahun 2020. Metode ini disebut pemutakhiran survey feedback yang akan berjalan secara 

reguler. 

7. Pembangunan Aplikasi Romantik Online yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk 

pengelolaan rekomendasi kegiatan statistic 

8. Diundangkannya Peraturan BPS tentang Norma, Standar, Prinsip, dan Kriteria (NSPK) 

penyelenggaraan Statistik oleh Pemerintah Daerah. NSPK ini menjadi pedoman bagi 

Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan daerah 

yang terkait dengan penyelenggaraan statistik di daerahnya masing-masing. 

9. Pembangunan aplikasi untuk mendokumentasikan pembinaan kegiatan statistik sektoral. 

10. Pengumpulan data SKD dengan menggunakan metode Computer Assited Web Interviewing 

(CAWI) dengan mengembangkan aplikasi SKD Online.  

11. Melakukan pembinaan statistik secara berjenjang dari level provinsi ke level kabupaten/kota 

dengan mengusung tema “Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data 

Indonesia”.  

12. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI). Untuk 

menyelesaikan masalah inkonsistensi data, BPS membuat SIMDASI. Sebagai langkah awal, BPS 

berfokus pada konsistensi angka yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) untuk 

data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) untuk data level regional/daerah. Melalui 

SIMDASI, sinkronisasi data dapat ditingkatkan karena adanya standardisasi data, mekanisme 

pemeriksaan data yang sesuai standar, mekanisme interoperabilitas untuk mengurangi 

kesalahan mengambil data, dan fitur untuk melihat tingkat dan masalah dalam sinkronisasi. 

Capaian implementasi SIMDASI pada 2019 antara lain dapat dilihat dari jumlah tabel yang 

menjadi kor dan tingkat sinkronisasi dari tabel-tabel kor tersebut. Tabel kor adalah tabel yang 

wajib ada di seluruh wilayah dengan format dan standar yang sama. Pada tahun 2019, ada 

120 tabel kor SIMDASI provinsi dan 42 tabel kor SIMDASI kabupaten/kota (tabel tersedia pada 

publikasi DDA).     
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13. Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK). 

Pengembangan SIMOTIK bertujuan memudahkan monitoring mekanisme penerbitan 

publikasi, mulai dari awal persiapan draft publikasi (permintaan rancangan desain kover dan 

penomoran publikasi), rilis publikasi di website BPS, pencetakan, hingga distribusi publikasi 

sesuai mailing list.  Dengan adanya SIMOTIK, dapat dioptimalkan monitoring dan evaluasi 

publikasi BPS sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui publikasi BPS. 

14. Implementasi Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS). Sistem ini bertujuan untuk 

memudahkan pegawai BPS dalam melakukan pengelolaan terhadap penyusunan naskah 

Berita Resmi Statistik. 

15. Pengembangan/maintenance Sistem Portal Publikasi. Sistem ini dikembangkan untuk 

mendukung proses penerbitan publikasi dan terintegrasi dengan wesite BPS melalui Web API 

BPS. 

16. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi antara lain pembuatan publikasi Statistik 

Indonesia dalam Infografis 2019 dan Videografis Statistik Indonesia 2019. Infografis dan 

Videografis Statistik Indonesia 2019 ini dikemas sedemikian rupa guna memudahkan 

pengguna data untuk lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 

2019. 

17. Melakukan penyebarluasan terkait produk dan prosedur pelayanan data di BPS pada 

lingkungan akademisi melalui kegiatan BPS Goes To Campus. Kegiatan ini mendapat apresiasi 

dari pihak Universitas serta mampu meningkatkan statistik kunjungan/permintaan data dari 

mahasiswa, dosen dan peneliti terhadap data BPS. 

18. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan data statistik dengan peserta Pusdatin/Walidata 

Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) pusat.  Kegiatan ini merupakan salah satu 

inovasi dalam peningkatan pelayanan statistik, dimana Subdit Layanan dan Promosi Statistik 

tidak hanya menyediakan untuk K/L/I/D, namun juga melakukan pembinaan dalam 

pengolahan data sekaligus memberikan pengetahuan dalam melakukan interpretasi data 

yang dihasilkan dari pengolahan data BPS tersebut. 

19. Pojok Statistik. Direktorat Diseminasi Statistik, melalui Subdit Layanan dan Promosi Statistik 

yang berkolaborasi dengan BPS Provinsi Sulawesi Selatan berhasil melakukan 

penyelenggaraan Pojok Statistik di Universitas Hasanudin, Makasar. Hal ini merupakn salah 

satu inovasi dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya di kalangan akademisi. Melalui 

Pojok Statistik ini, diharapkan penyebarluasan produk BPS dan pembinaan terkait wawasan 

statistik di lingkungan universitas Hasanudin dapat semakin optimal. 
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20. Implementasi aplikasi Online Public Access Catalogue (OPAC) yang mulai dibangun pada tahun 

2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. OPAC 

menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS, aplikasi ini 

tidak menyediakan fasilitas download koleksi pustaka. OPAC dapat diakses secara online oleh 

pengguna layanan perpustakaan BPS dimana saja mereka berada tanpa harus datang ke 

perpustakaan BPS. 

21. Implementasi aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST)-Online yang mulai dibangun pada 

tahun 2017 sebagai sarana pelayanan kepada pengguna layanan perpustakaan BPS. PST-

Online menggantikan aplikasi PST-Offline yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2011. 

PST-Online menyediakan informasi katalog koleksi pustaka yang tersedia di perpustakaan BPS, 

aplikasi ini menyediakan fasilitas download koleksi pustaka. PST-Online hanya dapat diakses 

oleh pengguna layanan yang datang ke perpustakaan BPS. PST-Online sudah 

diimplementasikan di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan beberapa BPS Kabupaten/kota. 

22. Pengembangan aplikasi QR-Code koleksi pustaka terbitan BPS di perpustakaan BPS. Aplikasi 

ini dibangun sebagai alternatif sarana pelayanan perpustakaan digital kepada pengguna ketika 

terjadi error pada PST-Online maupun jaringan komunikasi di perpustakaan BPS. QR-Code 

berisi link softcopy pustaka terbitan BPS, kemudian dapat diunduh file softcopy tersebut oleh 

pengguna. QR-Code yang sudah dibangun memuat series pustaka Statistik Indonesia dan TOP 

100 pustaka terbitan BPS yang paling banyak diakses pengguna sampai dengan Agustus 2018. 

QR-Code dalam tahap ujicoba implementasi di perpustakaan BPS Pusat. 

23. BPS aktif berpartisipasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB) setiap tahunnya sejak KIPP tersebut diselenggarakan pada tahun 2014. Pada 

KIPP Tahun 2019, BPS berhasil lolos seleksi dan masuk dalam TOP 45 melalui inovasi dengan 

judul “RADAR PADI: Raih Data Akurat Padi dengan metode kerangka sampel area untuk 

mendukung kebijakan pangan”. 

24. BPS mendapat kepercayaan dari KemenPANRB untuk membantu dalam penyelenggaraan 

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) pada Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. SHPRB diselenggarakan oleh 

KemenPANRB rutin setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, SHPRB diselenggarakan 

KemenPANRB bekerjasama dengan BPS, tahun 2016-2017 SHPRB diselenggarakan 

KemenPANRB bekerjasama dengan Lembaga Survei, tahun 2018-2019 SHPRB kembali 

diselenggarakan KemenPABRB bekerjasama dengan BPS karena menurut penilaian 

KemenPANRB hasil survei BPS lebih berkualitas. 



 

 47 

25. BPS menerima penghargaan dari Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang diselenggarakan 

oleh KemenPANRB. BPS mendapatkan penghargaan “Sangat Baik” atas kinerja pelayanan 

publik. 

 

3.7.  Realisasi Anggaran Tahun 2019 

 Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 57.812.061.000,- Deputi Bidang Metodologi 

dan Informasi Statistik menyerap sebesar Rp 45.697.461.843,- atau sebesar 79.04% dari total pagu 

yang ada. Dengan penyerapan anggaran sebesar tersebut, kinerja Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik Tahun 2019 mencapai 109.13%. 

 

Tabel 13. Realisasi Penggunaan Anggaran  
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun Anggaran 2019 

 

 
Kode 

 
Program/Kegiatan 

Anggaran (Rupiah) 
Persentase 
Capaian (%) Pagu Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik  

 Direktorat PMSS    

2900 
Pengembangan Metodologi 
Sensus dan Survei 

770.874.000 705.457.513 91,51 

2905 
Pengembangan Statistik 
Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

6.333.736.000 5.696.561.466 89.94 

2897 
Sistem Pendukung Layanan 
untuk Diseminasi Data dan 
Informasi Statistik 

285.807.000 223.131.000 78,07 

2897 Direktorat Diseminasi Statistik    

 
Pelayanan dan Pengembangan 
Diseminasi Informasi Statistik 

18.739.008.000 16.897.259.819 90.17 

2901 Direktorat SIS    

 
Pengembangan Sistem 
Informasi Statistik 

31.682.636.000 22.175.052.045 69,99 

Jumlah Anggaran 57.812.061.000 45.697.461.843 79.04 

  

  



 

 48 

 

 



 

 49 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Tinjauan Umum 

 Pelaporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merupakan 

perwujudan kewajiban Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan 

kegiatan juga merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana 

dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019. 

 Pencapaian visi BPS sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua (The Agent of 

Trustworthy Statistical Data for All), dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik 

yang lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan 

informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam 

menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan 

pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai, sehingga 

“Data Akurat, Kebijakan Efektif”. 

 Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Deputi Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan keberhasilan dari tahun sebelumnya. 

Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 110,54 persen 

selama tahun 2019. 

 Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sudah sesuai dengan program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta agar mampu 

memenuhi misi BPS. 

 

4.2. Tindak Lanjut 

 Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target 

sasaran dan tujuan yang ditetapkan, di antaranya adalah: 
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Permasalahan dan Kendala Utama 

1. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan 

kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi 

sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada. 

b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat 

dilakukan secara rutin. 

c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan 

penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business 

Process Model (GSBPM). 

 

2. Direktorat Diseminasi Statistik 

a. Masih minimnya tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara 

mandiri melaporkan rancangan maupun hasil survei statistik sektoral. Begitupula instansi 

swasta/masyarakat masih belum proaktif untuk menyerahkan sinopsis kegiatan 

statistiknya secara mandiri ke BPS.  

b. Tidak adanya anggaran pelatihan petugas Survei Kebutuhan Data dari BPS Pusat ke 

seluruh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. 

c. Masih minimnya pemahaman di internal maupun eksternal BPS perihal metadata statistik. 

d. Masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam mengemas 

publikasi menjadi output yang menarik (seperti infografis maupun videografis). 

e. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota. 

f. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar, foto, font, template presentasi, 

template website, aset 3D, video template, audio, dan lainnya) dan software yang legal 

yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi. 

g. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai. 

h. Belum adanya kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

i. Belum optimalnya integrasi antar sistem pendukung penyediaan dan layanan informasi 

kepada publik.  

j. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan dengan jumlah transaksi 

permintaan pelayanan yang masuk sehingga berimpilikasi pada beban kerja yang tinggi 

dan kecepatan penyelesaian pelayanan. 
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k. Belum adanya implementasi penggunaan teknologi dalam penandatangan LADU sehingga 

masih dilakukan secara konvensional yang memerlukan waktu lebih lama. 

l. Meningkatnya pelayanan data melalui surat yang menyebabkan proses penyiapan 

datanya memerlukan prosedur birokrasi yang cukup panjang. 

m. Belum optimalnya pengelolaan koleksi pustaka pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

n. Aplikasi perpustakaan masih secara offline di setiap Pelayanan Statistik Terpadu BPS 

Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mencari pustaka antar daerah menjadi sulit. 

o. Masih banyaknya pustaka yang tidak tersedia dalam format softcopy sehingga pengguna 

data masih kesulitan menemukan series data pada layanan pustaka digital. 

 

3. Direktorat Sistem Informasi Statistik 

a. Tata Kelola Teknologi Informasi dilingkungan BPS dalam pemanfaatan SDM dan perangkat 

keras yang terdapat di BPS belum optimal. 

b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia TIK dalam hal database, 

perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan 

dengan TIK masih tidak merata. 

c. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan 

baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi 

kualitas layanan TI. 

d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan 

banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk KAK dan dokumen pendukung 

lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya 

tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana. 

 

Tindak Lanjut 

1. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Pengayaan SDM terus dilakukan, bisa dengan memanfaatkan media belajar secara online 

atau pun mengikuti forum atau grup statistik di dalam negeri dan internasional.  

b. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan 

manajemen/ tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta 

pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban 

tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai. 
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c. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat 

dibutuhkan terutama teknologi Geographical Information System (GIS) untuk kegiatan 

pengembangan kerangka sampel, updating, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan 

survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu ditingkatkan untuk 

memudahkan proses pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna. 

d. Integrasi antar-sistem perlu dilakukan sehingga semua pekerjaan tidak lagi dilakukan 

secara manual dan konsisten, seperti manajemen data SBR, kerangka sampel, peta 

wilkerstat, dan lain-lain. Sistem yang terus dikembangkan adalah Geospatial System dan 

yang harus dibuat adalah Frame Register System. 

e. Penerapan tahapan dan proses GSBPM harus dipatuhi dan dikembangkan sesuai dengan 

teknologi terakhir. 

 

2. Direktorat Diseminasi Statistik 

a. Meningkatkan pemahaman K/L/OPD penyelenggara survei statistik sektoral akan 

kewajiban memberitahukan rencana dan hasil survei.  

b. Menyusun petunjuk teknis penyusunan metadata statistik. 

c. Membentuk tim pelaksana Satu Data Indonesia di BPS dan menetapkan unit kerja yang 

menjadi walidata Satu Data Indonesia di BPS.  

d. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi dan informasi statistik yang ada.  

e. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada terutama untuk 

meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang menarik 

seperti infografis maupun videografis 

f. Melakukan pengadaan untuk koleksi aset desain dan PC untuk desain grafis. 

g. Menyusun kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

h. Melakukan penguatan user engagement melalui pengelolaan data konsumen untuk 

menghasilkan analisis perilaku pengguna data sehingga diperoleh kebijakan diseminasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data. 

i. Mengembangkan variasi kegiatan promosi sehingga dapat menyentuh seluruh segmen 

masyarakat. 

j. Melakukan peningkatan Kemampuan dan keterampilan SDM melalui kusus dan pelatihan, 

khususnya dalam bidang marketing dan public service untuk mendukung pelayanan yang 

lebih berorientasi pada pelanggan. 
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k. Melakukan pengembangan SILASTIK secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pengguna data yang terus berkembang. 

l. Melakukan penguatan sistem pencarian konten statistik seluruh indonesia. 

m. Melakukan penguatan manajemen tabel statistik dari subject matter. 

n. Melakukan peningkatan fitur aplikasi Allstats.  

o. Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada BPS Provinsi dengan 

peserta seluruh Pengelola PST BPS Kabupaten/Kota.  

p. Membangun aplikasi secara terpusat yaitu PST Online yaitu setiap Pelayanan Statistik 

Terpadu BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengakses koleksi pustaka dari wilayah 

lainnya. 

q. Melakukan proses alih media pustaka tercetak dalam format softcopy secara 

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan aktivitas layanan pustaka digital. 

r. Harus dibuat sistem terintegrasi antara sistem pendukung penyediaan dan layanan 

informasi yang ada di Direktorat Diseminasi Statistik untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik BPS. 

 

3. Direktorat Sistem Informasi Statistik 

a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional 

statistik. 

b. Untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di 

bidang TIK, secara bertahap mengikuti pelatihan-pelatihan. 

c. Dalam rangka untuk menyederhanakan permintaan dukungan layanan TI sehingga 

terkoordinir dengan baik, telah membangun sistem manajemen layanan TI yaitu HaloSIS. 

Hingga, di tahun 2019 sistem manajemen telah berjalan (HaloSIS) dan menjadi layanan TI 

yang handal untuk mendukung proses bisnis di BPS. Setiap permintaan dukungan 

diberikan sebuah nomor tiket yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan 

tanggapan secara online. 

d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan 

integrasi yang baik antar sistem dan pemantauan secara ketat. Ketika ada sistem tertentu 

yang mengalami kendala, maka akan berpengaruh ke sistem yang lain. Selain itu karena 

pelaksana pengembangan ini adalah konsultan yang merupakan pihak diluar BPS, 

performa dari konsultan itu sendiri tidak bisa sepenuhnya diandalkan. 
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Lampiran 1 

 

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK 

Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2008, Tanggal 15 Februari 2008 
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Lampiran 2 

 

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG  

METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK TAHUN 2019 

 

Sasaran Indikator Satuan Target Program Kegiatan 
Indikator 
Output 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tersedianya 
dukungan 
Metodologi 
Sensus dan 
Survei yang 
tepat guna 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 

Persen 100 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pemetaan dan 
Pemutakhiran 
Muatan 
Wilkerstat 
SP2020 

Peraturan 
Kepala BPS 
tentang kode 
dan nama 
wilayah kerja 
statistik 

Jumlah peta desa dan 
blok sensus yang di-
update 

Dokumen - - - - 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir 
(desa/kelurahan) 

Dokumen 83.706   

Peraturan 
Kepala BPS 
tentang kode 
dan nama 
wilayah kerja 
statistik 

Jumlah geotagging 
infrastruktur desa
  
  
  
  
  

Titik 
koordinat 

2.900.000   

Integrasi 
dengan data 
Podes 
 

Jumlah peta wilayah 
kerja statistik SP2020 
yang mutakhir (satuan 
lingkungan setempat) 

Dokumen 
1.200.000
  

  
Kerangka induk 
wilayah kerja 
statistik 

2. Peningkatan 
pelayanan 
prima hasil 
kegiatan 
statistik 

Persentase Konsumen 
yang puas akan layanan 
data 
BPS   

Persen 88 

 
Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik  

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Hasil Survey 
Kebutuhan Data 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui 
website 

Pengujung 1.600.000 

 
Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Penyempurnaan 
dan 
pengembangan 
website 



 

 59 

Sasaran Indikator Satuan Target Program Kegiatan 
Indikator 
Output 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Informasi 
Statistik 

Persentase konsumen 
yagn puas terhadap 
akses data BPS 

Persen 
 

86 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Hasil Survei 
Kebutuhan Data 

Persentase uptime 
layanan jaringan 
komunikasi 

Persen 99 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pengembangan 
Sistem 
Informasi 
Statistik 

Persentase SLA 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

Persen 98 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pengembangan 
Sistem 
Informasi 
Statistik 

 

3. Penguatan 
Sistem 
Statistik 
Nasional 
melalui 
koordinasi 
dan 
pembinaan 
yang efektif 
di bidang 
statistik 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang 
dihimpun 
  
   
  
  
  
   
 

Metadata 500 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Jumlah 
metadata 
kegiatan 
statistik sektoral 
dan khusus 
yang 
terkumpul 
 

Jumlah Instansi/Institu 
si yang mendapatkan 
rekomendasi kegiatan 
statistik  

Instansi 10 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Jumlah Formulir 
Surat 
Rekomendasi 
Survei Statistik 
Sektoral yang 
dikeluarkan 
BPS 
 

Jumlah Instansi yang 
telah menindaklanjut i 
rekomendasi 

Instansi 10 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan dan 
Pengembangan 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Jumlah hasil 
penyelenggara 
an statistik 
sektoral 
(publikasi, 
media 
komputer, atau 
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Sasaran Indikator Satuan Target Program Kegiatan 
Indikator 
Output 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

media lainnya) 
yang diserahkan 
ke 
BPS 
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Lampiran 3 

 

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG  

METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK TAHUN 2019 

 

Tujuan Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

 (%) 
Program 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Peningkatan 

Kualitas Metodologi 

Sensus dan Survei 

1.1. Tersedianya 

dukungan 

Metodologi 

Sensus dan 

survei yang 

tepat guna 

Persentase 

pemutakhiran data 

MFD dan MBS 
Persen 100 100 100 

Penyediaan 

dan Pelayanan 

Informasi 

Statistik 

Anggaran BPS 

Pusat 

Rp. 
7,390,417,000 

Jumlah peta desa 

dan blok sensus 

yang di-update Dokumen - - - 

Jumlah peta wilayah 

kerja statistik 

SP2020 

(desa/kelurahan) 
Desa 83.706 84.091 100.46 

Jumlah Geotagging 

infrastruktur desa 
Titik 

Koordinat 
2.900.000 2.900.000 100.00 

Jumlah Peta wilayah 

kerja statistik 

SP2020 (Satuan 

Lingkungan 

Setempat/SLS) 

SLS 1.200.000 1.312.573 109.38 

2. Peningkatan 

pelayanan prima 

hasil kegiatan 

statistik 

2.1. Meningkatnya 

kualitas 

hubungan  

dengan 

pengguna data

Persentase 

Konsumen yang 

puas akan layanan 

data BPS 

Persen 88 96.29 109.42 

Penyediaan 

dan Pelayanan 

Informasi 

Statistik 

Anggaran BPS 

Pusat 

Rp. 
18.739.008.000 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang 

mengakses data dan 

informasi statistik 

melalui website 

Pengunjung 1.100.000 3.118.501 120 
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Tujuan Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

 (%) 
Program 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(user 

engagement) 

2.2. Terlaksananya 

integrasi

dan 

pengolahan 

data dengan 

dukungan 

jaringan 

komunikasi 

yang handal 

Persentase 

konsumen yang 

puas terhadap akses 

data BPS 

Persen 86 94.87 110.31 

Persentase hasil 

pengolahan data 

yang dikirim ke BPS 

pusat tepat waktu 

Persen 98 98 100 

Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 
Anggaran BPS 
Pusat Rp. 
31.682.636.000 

Persentase uptime 

layanan jaringan 

komunikasi 
Persen 99 99 100 

3. Penguatan Sistem 

Statistik Nasional 

melalui koordinasi 

dan 

pembinaan yang 
efektif di bidang 
statistik 
3.1. Meningkatnya 

koordinasi dan 
kerjasama 
dalam 
penyelenggara
an SSN 

Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

Metadata 500 4.002 120 

 

Jumlah 

instansi/Institusi 

yang mendapatkan 

rekomendasi 

kegiatan statistik 

Instansi 10 19 120 

Jumlah Instansi yang 

telah 

menindaklanjuti 

rekomendasi 

Instansi 10 19 120 
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Lampiran 4 

 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DEPUTI BIDANG  

METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK  

MENURUT INFO KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019 

 

 
 

No. 

 
 

Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 
 
 

Jumlah  
S3 

 
S2 

S1/ 
DIV 

 
DIII 

 
SLTA 

 
SLTP 

 
SD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. 
Deputi Bidang Metodologi dan 
Informasi Statistik 

- 1 - - - - - 1 

2. 
Direktorat Pengembangan 
Metodologi Sensus dan Survei 

2 24 34 3 2 - - 65 

3. Direktorat Diseminasi Statistik 1 29 44 4 3 - - 81 

4. 
Direktorat Sistem Informasi 
Statistik 3  54 82 1 8 - - 148 

Jumlah 6 108 160 8 13 - - 295 

   


