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Governance. 

 Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian 

visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Direktorat Diseminasi 

Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan 

pelaksanaan tugas Direktorat Diseminasi Statistik yakni melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan 

promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik. 

 Laporan ini dapat pula digunakan sebagai masukan pemerintah dalam 

mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2020. Selain itu, laporan ini merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Diseminasi 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. 

 



Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 iv 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vi 

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. vii 

  

BAB 1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 

1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2 

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi .............................................. 2 

1.4 Sumber Daya Manusia ...................................................................... 3 

1.5 Potensi dan Permasalahan ................................................................ 4 

1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2020 ..................................... 7 

  

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA   

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 ............................................................ 10 

2.2 Perjanjian Kinerja 2020 .................................................................... 12 

  

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA   

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 .... 14 

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Akhir 

Rencana Strategis 2019 ..................................................................... 18 

3.2.1 Capaian Kinerja Subdit Rujukan Statistik 2020 .......................... 21 

3.2.2 Capaian Kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 2020.... 24 

3.2.3 Capaian Kinerja Subdit Layanan dan Promosi Statistik 2020 ...... 26 

3.2.4 Capaian Kinerja Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik  

2020 ....................................................................................... 

 

27 

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Rencana Strategis 

Tahun 2024 ..................................................................................... 30 

3.4 Prestasi ............................................................................................. 32 

3.5 Kegiatan Prioritas Tahun 2020 ......................................................... 35 

3.6 Upaya Efisiensi ................................................................................. 36 

3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2020 ........................................................ 37 

  

BAB 4. PENUTUP  

4.1 Tinjauan Umum ................................................................................ 39 

4.2 Tindak Lanjut ................................................................................... 39 

  

Lampiran  1  Struktur Organisasi Direktorat Diseminasi Statistik .......................... 41 

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Sub   

Direktorat   Tahun 2020 ................................................................ 

 

42 

Lampiran  3 Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Unit 

Kerja dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020 ..................................... 

 

45 

Lampiran 4 Laporan Kegiatan ........................................................................... 46 

Lampiran 5 Jadwal Kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020 ............ 84 

 

 



 

Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 v 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 ...................................... 9 

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 ..................... 12 

Tabel 3. Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 pada Direktorat 

Diseminasi Statistik ............................................................................ 

 

14 

Tabel4. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra Tahun 2020 pada 

Subdirektorat di Direktorat Diseminasi Statistik 

.................................. 

 

15 

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Akhir 

Rencana Strategis 2019 ...................................................................... 

 

18 

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020  

Terhadap Target Rencana Strategis 2024 ........................................... 

 

30 

Tabel 7. Realisasi  Anggaran Menurut  Program  Direktorat  Diseminasi Statistik 

Tahun 2020....................................................................................... 

 

37 

 

  



Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 vi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1. Komposisi SDM Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Pendidikan 

yang Ditamatkan, 2020 (persen).................................................... 

 

4 

Gambar 2. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 

Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja Akhir Rencana Strategis  

2019 …………………………………………………..………................ 

 

 

18 

  

 
 

 

  



 

Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 vii 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 39 

Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Diseminasi Statistik 

mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan data dan informasi statistik 

yang berkualitas dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.  

Tugas Direktorat Diseminasi Statistik adalah melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan 

promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik. Rumusan 

tujuan Direktorat Diseminasi Statistik meliputi meningkatnya peran pelayanan statistik 

terpadu dan meningkatnya peran BPS sebagai pembina data statistik. Sasaran yang ingin 

dicapai dengan pelaksanaan tugas di atas adalah:  

1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN  

2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN 

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam 

DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar 10,454 milyar rupiah, yang terdiri dari 

1,13 milyar bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan  9,3 milyar bersumber dari PNBP 

dengan nilai realisasi mencapai Rp 2,756,784,417 (26,37 %). Pelaksanaan program 

Direktorat Diseminasi Statistik tersebut terdapat beberapa hambatan yang 

mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanakan kegiatan teknis dan administrasi. Secara 

umum hambatan tersebut disebabkan oleh:  

1. Koordinasi dan kolaborasi kerja yang kurang optimal dari semua pihak yang 

tersebar di beberapa direktorat yang berbeda dalam pengelolaan source code 

sistem metadata. Prioritas pekerjaan yang berbeda-beda menyebabkan 

penyelesaian pekerjaan kurang berjalan lancar dimana rencana kerja pembangunan 

sistem metadata tidak berjalan sesuai rancangan awal.  

2. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan 

hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih sangat 

rendah. 

3. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadikan APBN yang 

menjadi sumber pendanaan kegiatan SSN mengalami refocusing untuk penanganan 

pandemi, akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian 

prioritas pelaksanaan. 

4. Masih kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang 

tersebar di beberapa direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam 
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percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik 

Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA). 

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

6. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, template 

presentasi, template Website, aset 3D, template video, audio, dan lainnya) serta 

software yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain 

publikasi.  

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

8. Terbatas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknik penulisan dalam 

bahasa inggris (technical writing) dalam menyusun publikasi, baik di lingkungan 

Direktorat Diseminasi Statistik secara khusus maupun di lingkungan BPS secara 

umum (subject matter penanggung jawab publikasi). 

9. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi 

Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki keterampilan dalam 

desaingrafis maupun videografis. 

10. Terbatasnya pemahaman baik secara teori maupun praktisi dalam teknik marketing 

sektor publik. 

11. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

12. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan 

ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat offline. 

13. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten 

promosi digital. 

 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu:  

1. Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi melalui virtual meeting secara rutin 

untuk menggantikan pertemuan tatap muka. 

2. Melakukan pembinaan statistik ke Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. 

3. Melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi untuk mendukung 

beberapa kegiatan. 

4. Menyusun regulasi tentang petunjuk teknis metadata statistik sehingga sistem 

metadata yang dibangun, mengikuti standar metadata yang ada di regulasi tersebut. 

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

meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang 

menarik seperti infografis maupun videografis. 

6. Dilakukan pengadaan gambar dan elemen lain meliputi akses satu tahun berupa 

gambar dari Shutterstock; akses satu tahun berupa elemen graphics, fonts, templates 

dan stock video, music tracks dan sound effects, dan elemen lainnya dari Freepik 
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dan Envato Elements; serta pembelian plugin dan paket templates dari Envato 

Market dan misterhorse.com. 

7. Dilakukan peningkatkan kualitas video promosi BPS melalui pengadaan peralatan 

penyusunan video promosi statistik serta pengadaan laptop videografis. 

8. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam 

menyusun publikasi berbahasa inggris (technical writing) dengan virtual meeting. 

9. Melakukan optimalisasi strategi promosi digital sebagai solusi promosi statistik di 

masa pembatasan aktivitas sosial. 

10. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang 

marketing melalui kegiatan kursus/pelatihan. 

11. Menyusun naskah kebijakan diseminasi yang komprehensif dan sesuai dengan isu 

terkini. 

12. Merancang kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan 

konten promosi digital. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik, 

menyimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap 

target tahun 2020 adalah 106,06 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan, bahkan 

terdapat kegiatan yang melampaui target pencapaian kinerja. 
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Bab 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk 

mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila 

terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.  

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang memberikan 

penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 

2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan 

Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2020 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 Direktorat Diseminasi Statistik 2020 merupakan wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebagai 

penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 

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

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahLaporan ini berguna untuk 

menciptakan transparansi kinerja di Direktorat Diseminasi Statistik sehingga dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja Direktorat 

Diseminasi Statistik 2020 tertuang hasil capaian kinerja selama setahun. Hasil laporan ini 

diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun 

mendatang. 

PENDAHULUAN 1 
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Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020 

juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Diseminasi Statistik untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan 

Penetapan Kinerja tahun 2020 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu 

perbaikan kinerja Direktorat Diseminasi Statistik di tahun yang akan datang. 

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 Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2020 

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Diseminasi Statistik kepada 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 

Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2020. 

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Diseminasi Statistik berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut : 

1. Tugas 

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi 

dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan 

dan dokumentasi statistik. 
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2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengelolaan rujukan statistik; 

b. Pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik; 

c. Pelaksanaan pengelolaan layanan dan promosi statistik; 

d. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik. 

3. Susunan Organisasi 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Diseminasi 

Statistik dibentuk dengan empat subdirektorat yang terdiri dari : 

a. Subdirektorat Rujukan Statistik (RuSa); 

b. Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik (PKS); 

c. Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik (LPS); dan 

d. Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik (PDS). 

Secara rinci bagan organisasi Direktorat Diseminasi Statistik terdapat pada Lampiran 1. 

1.4 Sumber Daya Manusia 

Pada akhir tahun 2020, SDM Direktorat Diseminasi Statistik seluruhnya 

berjumlah 82 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu 

mencapai 56 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Direktorat 

Diseminasi Statistik baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi 

SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Komposisi SDM Direktorat Diseminasi Statistik Menurut 

Pendidikan yang Ditamatkan, 2020 (persen) 

 

1.5 Potensi dan Permasalahan 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat 

Diseminasi Statistik dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik 

pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-undang ini maka 

kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai 

informasi yang diperolehnya.  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban 

menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.  

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. 
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6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu Atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik. 

7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar 

Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga 

pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 

statistik dasar.  

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.  

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem 

Statistik Nasional. 

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Statistik Dasar.  

12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata 

Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.  

13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus. 

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Diseminasi Statistik 

memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:  

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.  

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.  

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik.  
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Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPS, Direktorat 

Diseminasi Statistik memiliki potensi untuk mencapai sasaran tersebut melalui kegiatan 

sebagai berikut:  

1. Peningkatkan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus  

2. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) 

3. Peningkatkan Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik  

4. Peningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik  

5. Pewujudkan Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik yang Prima  

Dalam pelaksanaan program Direktorat Diseminasi Statistik terdapat beberapa 

hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan 

administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh: 

1. Koordinasi dan kolaborasi kerja yang kurang optimal dari semua pihak yang tersebar 

di beberapa direktorat yang berbeda dalam pengelolaan source code sistem 

metadata. Prioritas pekerjaan yang berbeda-beda menyebabkan penyelesaian 

pekerjaan kurang berjalan lancar dimana rencana kerja pembangunan sistem 

metadata tidak berjalan sesuai rancangan awal.  

2. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan 

hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih sangat 

rendah. 

3. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadikan APBN yang 

menjadi sumber pendanaan kegiatan SSN mengalami refocusing untuk penanganan 

pandemi, akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian 

prioritas pelaksanaan. 

4. Masih kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang 

tersebar di beberapa direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam 

percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik 

Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA). 

5. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota. 
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6. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, template presentasi, 

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

legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.  

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

8. Terbatas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknik penulisan dalam 

bahasa Inggris (technical writing) dalam menyusun publikasi, baik di lingkungan 

Direktorat Diseminasi Statistik secara khusus maupun di lingkungan BPS secara umum 

(subject matter penanggung jawab publikasi). 

9. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi 

Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki keterampilan dalam 

desaingrafis maupun videografis; 

10. Terbatasnya pemahaman baik secara teori maupun praktisi dalam teknik marketing 

sektor publik; 

11. Belum tersedianya data karakteristik pengguna data BPS sehingga analisis paradata 

pengguna layanan tidak dapat dilakukan secara lengkap; 

12. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

13. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan 

ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat offline. 

14. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten 

promosi digital. 

15. Pandemi Covid-19 merubah sistem kerja dengan Work From Home (WFH) dan 

Work From Office (WFO) secara bergantian, memerlukan dukungan perangkat 

teknologi informasi seperti laptop dan jaringan internet untuk WFH yang belum 

merata di setiap pegawai, sehingga terjadi keterlabatan dalam penyelesaian 

pekerjaan. 

16. Terbatasnya layanan data dan informasi statistik di masa pandemi, khususnya untuk 

layanan kunjungan langsung. 

17. Terbatasnya laptop untuk layananan dan informasi secara online di masa pandemi. 
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18. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 menjadikan terbatasnya komunikasi dan 

koordinasi dengan pihak ke-tiga yaitu konsultan pembangunan Website Sensus 

Penduduk 2020. 

 

1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2020 

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 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020 

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 

Direktorat Diseminasi Statistik; serta sistematika penyajian laporan. 

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

2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Diseminasi Statistik 

Tahun 2020.  

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

2020; capaian kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja tahun 2020; 

capaian kinerja tahun 2020 terhadap capaian kinerja akhir renstra 2019; 

prestasi; kegiatan prioritas; upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 

2020.  

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

untuk tahun berikutnya. 
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Bab 2. PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan 

kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat Diseminasi Statistik 

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam 

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah 

(PJM) 2020-2024. 

Tabel 1. Rencana Strategis (Renstra) DDS 2020-2024 

No 
Tujuan/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

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

1. 
Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik 

Nasional 

 Meningkatnya 

pelayanan 

prima dalam 

penyelengga-

raan SSN 

Jumlah 

permohonan 

perwajahan 

publikasi 

statistik yang 

dilayani 

250 250 250 250 250 PKS 

   Jumlah publikasi 

statistik yang 

sudah sesuai 

standar 

17 17 17 17 17 
RuSa 

PKS 

    Jumlah Publikasi 

statistik yang 

memiliki 

ISSN/ISBN 

17 17 17 17 17 
RuSa 

PKS 

  

Jumlah Publikasi 

statistik ARC 

yang terbit 

tepat waktu 

14 14 14 14 14 PKS 

PERENCANAAN 
KINERJA 2 



Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 10 

 

No 
Tujuan/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

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

  Jumlah 

pengelolaan 

BRS yang tepat 

waktu 

97 97 97 97 97 PKS 

  Jumlah laporan 

pemantauan 

dan evaluasi 

publikasi 

statistik 

24 24 24 24 24 PKS 

  

Jumlah sistem 

pendukung 

layanan untuk 

diseminasi data 

dan informasi 

statistik yang 

dikembangkan 

dan atau 

dipelihara 

17 18 18 18 18 

RuSa 

PKS 

LPS 

PDS 

  

Jumlah Unit 

Pelayanan 

Statistik 

Terpadu (PST) 

yang 

menggunakan 

sistem aplikasi 

perpustakaan 

35 69 100 125 150 PDS 

  

Jumlah aktivitas 

layanan 

terhadap 

konsumen 

5.000 
7.00

0 
7.500 8.000 8.500 

LPS 

PDS 

  

Jumlah 

pengunjung 

yang mengakses 

Website 

3.000

.000 

3.00

0.00

0 

3.000

.000 

3.000

.000 

3.000

.000 
LPS 

  

Persentase 

konsumen yang 

puas akan 

layanan statistik 

80 80 80 80 80 

RuSa 

LPS 

PDS 

  

 

Jumlah aktivitas 

promosi produk 

statistik menurut 

media promosi 

5 5 5 5 5 LPS 

  

 

Jumlah aktivitas 

promosi produk 
36 36 36 36 36 LPS 
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No 
Tujuan/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

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

statistik menurut 

tema produk  

  Jumlah akses 

aplikasi yang 

mengakses  web 

API BPS 

9.000

.000 

9.00

0.00

0 

9.000

.000 

9.000

.000 

9.000

.000 
LPS 

2. Meningkatnya peran BPS sebagai pembina data statistik 
 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama 

dalam 

penyelengga-

raan SSN 

Jumlah K/L/D/I 

yang 

mendapatkan 

rekomendasi 

kegiatan statistik 

sectoral 

14 30 40 50 50 RuSa 

  

Jumlah K/L/D/I  

yang 

melaksanakan 

rekomendasi 

kegiatan statistik 

sektoral 

14 25 35 45 45 RuSa 

  

Jumlah K/L/D/I 

yang 

menyampaikan 

metadata 

sektoral dan 

khusus sesuai 

standar  

5 15 20 25 30 RuSa 

  

Jumlah 

metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan 

khusus yang 

dihimpun 

185 200 220 240 270 RuSa 

  Jumlah 

metadata 

kegiatan statistik 

dasar, sektoral, 

dan khusus yang 

disajikan dalam 

sistem metadata 

BPS 

2.093 
2.09

3 
2.093 2.093 2.093 RuSa 

  

Jumlah 

sosialisasi 

petunjuk teknis 

64 84 109 109 109 RuSa 
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No 
Tujuan/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Target UIC 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

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

penyusunan 

metadata 

  Jumlah aktivitas 

pembinaan 

statistik yang 

dilakukan 

3 3 4 5 5 RuSa 

 

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Selama periode 2020 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh 

Direktorat Diseminasi Statistik yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi 

tugas sebagai unit kerja BPS. Berikut pada tabel ditampilkan perjanjian kinerja yang 

menjadi tanggung jawab Direktorat Diseminasi Statistik BPS. Target yang dicanangkan 

menjadi tolak ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni 

dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 

terhadap target. 

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 

 

Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Tujuan 1. Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik 

Nasional 

Meningkatnya 

pelayanan prima dalam 

penyelenggaraan SSN 

Jumlah sistem pendukung layanan 

untuk diseminasi data dan informasi 

statistik yang dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 17 

 Jumlah aktivitas layanan terhadap 

konsumen 
Layanan 5.000 

 Persentase konsumen yang puas akan 

layanan statistik (%) 
Persen 80 

Tujuan 2. Meningkatnya peran BPS sebagai pembina data statistik 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan SSN 

 

Jumlah aktivitas pembinaan statistik 

yang dilakukan 
Aktivitas 3 

Jumlah K/L/D/I  yang melaksanakan 

rekomendasi kegiatan statistik sektoral 
Instansi 14 
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Kegiatan Anggaran 

 

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik Rp.   1.135.693.000,- 

      

 Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statitsik Tahun 2020 dijabarkan dalam 

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat tahun 2020 pada pada lampiran 2. 
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Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA 
Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 merupakan pencapaian dari 

indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2020. Capaian kinerja 

dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2020 yang telah 

ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran 

strategis dapat dilihat pada ulasan berikut: 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020 

Secara umum kinerja Direktorat Diseminasi Statitsik BPS ditunjukkan dalam Tabel 

3 dibawah ini:   

Tabel 3. Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 pada Direktorat Diseminasi Statistik 

Catatan : Nilai persentase capaian kinerja tertinggi adalah 120 persen. 

 

Tujuan/ 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

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

Tujuan 1. Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik 

Nasional 

Meningkatnya 

pelayanan prima 

dalam 

penyelenggaraan 

SSN 

Jumlah sistem pendukung 

layanan untuk diseminasi data 

dan informasi statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 17 18 105,88 

Jumlah aktivitas layanan 

terhadap konsumen 
Layanan 5.000 6.240 120,00 

Persentase konsumen yang puas 

akan layanan statistik (%) 
Persen 80 90,41 113,01 

Tujuan 2. Meningkatnya peran BPS sebagai pembina data statistik 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan 

SSN 

Jumlah K/L/D/I  yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik sektoral 

Instansi 14 10 71,43 

Jumlah aktivitas pembinaan 

statistik yang dilakukan 
Aktivitas 3 4 120,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja 106,06 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 3 
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Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik, 

menyimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap 

target tahun 2020 adalah 106,06 persen.  

Upaya pencapaian keberhasilan sasaran strategis Direktorat Diseminasi Statistik 

tersebut dilaksanakan oleh keempat Subdit pada Direktorat sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai Direktorat Diseminasi Statistik. Capaian kinerja setiap Sub Direktorat dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra Tahun 2020 pada Subdirektorat  

di Direktorat Diseminasi Statistik 

Tujuan/ 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

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

Subdirektorat Rujukan Statistik 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Metadata 

Kegiatan Statistik 

Dasar, Sektoral 

dan Khusus 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Rujukan Statistik 
RKA 1 2 120,00 

Jumlah sistem pendukung 

rujukan statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 4 4 100,00 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik dasar yang 

dihimpun 

Metadata 100 141 120,00 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral dan 

khusus yang dihimpun 

Metadata 2000 3577 120,00 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik dasar, sektoral, 

dan khusus yang masuk 

dalam Sirusa 

Metadata 2100 3693 120,00 

Jumlah dokumen SKD 

yang dihimpun 
Dokumen 16.820  18.385 109,00 

Jumlah publikasi/laporan 

yang terbit tepat waktu 

Publikasi/ 

Laporan 
2 2 100,00 

Jumlah publikasi/laporan 

statistik yang memiliki 

ISSN/ISBN 

Publikasi/ 

Laporan 
1 1 100,00 

Jumlah Instansi/Institusi 

yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

Instansi 15 10 66,70 
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Tujuan/ 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

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

Jumlah instansi yang telah 

menindaklanjuti 

rekomendasi 

Instansi 15 10 66,70 

Rata-Rata Capaian Kinerja 102,26 

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Peningkatan 

Kualitas dan 

Layanan 

Publikasi 

Jumlah Usulan RKA 

aktivitas Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

RKA 1 1 100,00 

Jumlah sistem pendukung 

layanan publikasi dan 

kompilasi statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 4 4 100,00 

Jumlah permohonan 

perwajahan publikasi 

statistik yang dilayani 

Layanan 250 250 100,00 

Jumlah publikasi statistik 

ARC yang terbit tepat 

waktu 

Publikasi/Laporan 14 15 107,14 

Jumlah publikasi statistik 

yang sudah sesuai standar 
Publikasi/Laporan 15 16 106,67 

Jumlah Publikasi/Laporan 

statistik yang memiliki 

ISSN/ISBN  

Publikasi/Laporan 15 16 106,67 

Jumlah pengelolaan BRS 

yang tepat waktu 
Naskah 97 97 100,00 

Jumlah laporan 

pemantauan dan evaluasi 

publikasi statistik 

Laporan 24 24 100,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja 102,58 

Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik 

Meningkatkan 

Kualitas Layanan 

Informasi dan 

Promosi Statistik 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Layanan dan 

Promosi Statistik 

RKA 1 1 100,00 

Jumlah sistem layanan dan 

promosi statistik yang 

dikembangkan dan/atau 

dipelihara 

Sistem 7 7 100,00 

Jumlah aktivitas layanan 

langsung terhadap 

konsumen 

Aktivitas 6.000 5.196 86,60 
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Tujuan/ 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

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

Persentase konsumen yang 

puas akan layanan data 

BPS 

Persen 88 90,41 102,74 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi statistik 

melalui Website 

Pengunjung 2.000.000 5.646.831 120,00 

Jumlah satker yang 

memiliki Website yang 

terhubung secara online 

Satker 549 549 100,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja 101,56 

Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

Meningkatnya 

pelayanan prima 

dalam 

penyelenggaraan 

SSN 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Perpustakaan dan 

Dokumentasi Statistik 

RKA 2 2 100,00 

Jumlah sistem pendukung 

layanan untuk diseminasi 

data dan informasi statistik 

yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

Sistem 2 2 100,00 

 Jumlah Unit Pelayanan 

Statistik Terpadu (PST) 

yang menggunakan sistem 

aplikasi perpustakaan 

Unit PST 35 35 100,00 

 Jumlah aktivitas layanan 

terhadap konsumen 
Aktivitas 1.000 1.044 104,40 

 Persentase konsumen yang 

puas akan layanan statistik 
Persen 90,00 98,61 123,26 

Rata-Rata Capaian Kinerja 105,53 

Catatan : Nilai persentase capaian kinerja tertinggi adalah 120 persen 

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Akhir Rencana 

Strategis 2019 

Pada tahun 2020, capaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Diseminasi Statistik 

dibandingkan dengan capaian pada indikator kinerja  tahun 2019 menunjukkan 

keberhasilan, bahkan terdapat kegiatan yang melampaui target pencapaian kinerja. 

Kesimpulan ini tercemin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 106,06 

persen seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2019-2020 

 

 Perkembangan capaian kinerja setiap Subdit pada Direktorat Diseminasi Statistik 

dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Capaian Kinerja Akhir Rencana Strategis 2019 

Indikator Kinerja Satuan Tahun Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja 

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

Subdirektorat Rujukan Statistik 

Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan 

Statistik 
RKA 

2019 2 2 100,00 

2020 1 2 120,00 

Jumlah sistem pendukung rujukan 

statistik yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

Sistem 

2019 2 2 100 

2020 4 4 100,00 

Jumlah metadata kegiatan statistik 

dasar yang dihimpun 
Metadata 

2019 100 230 120,00 

2020 100 141 120,00 

Jumlah metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang dihimpun 
Metadata 

2019 500 4002 120,00 

2020 2000 3577 120,00 

Jumlah metadata kegiatan statistik 

dasar, sektoral, dan khusus yang 

masuk dalam Sirusa 

Metadata 

2019 600 4232 120,00 

2020 2100 3693 120,00 

Jumlah dokumen SKD yang 

dihimpun 

Metadata 2019 17.960 19.091 106,30 

Metadata 2020 16.820 18.385 109,30 
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Indikator Kinerja Satuan Tahun Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja 

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

Jumlah publikasi yang terbit tepat 

waktu 

Metadata 2019 - - - 

Metadata 2020 2 2 100,00 

Jumlah publikasi/laporan statistik 

yang memiliki ISSN/ISBN 

Metadata 2019 3 3 100,00 

Metadata 2020 1 1 100,00 

Jumlah Instansi/Institusi yang 

mendapatkan rekomendasi kegiatan 

statistik 

Publikasi/ 

Laporan 

2019 10 19 120,00 

2020 15 10 66,67 

Jumlah instansi yang telah 

menindaklanjuti rekomendasi 
Aktivitas 

2019 10 19 120,00 

2020 15 10 66,67 

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Jumlah Usulan RKA aktivitas 

Publikasi dan Kompilasi Statistik 
RKA 

2019 1 1 100,00 

2020 1 1 100,00 

Jumlah sistem pendukung layanan 

publikasi dan kompilasi statistik yang 

dikembangkan dan atau dipelihara 

Sistem 

2019 3 4 120,00 

2020 4 4 100,00 

Jumlah permohonan perwajahan 

publikasi statistik yang dilayani 
Dokumen 

2019 - - - 

2020 250 250 100,00 

Jumlah publikasi statistik ARC yang 

terbit tepat waktu 
Publikasi 

2019 14 14 100,00 

2020 14 15 107,14 

Jumlah publikasi statistik yang sudah 

sesuai standar 

Publikasi/ 

Laporan 

2019 - - - 

2020 15 16 106,67 

Jumlah Publikasi/Laporan statistik 

yang memiliki ISSN/ISBN 

Publikasi/ 

Laporan 

2019 14 16 114,29 

2020 15 16 106,67 

Jumlah pengelolaan BRS yang tepat 

waktu 

Publikasi/ 

Laporan 

2019 - - - 

2020 97 97 100,00 

Jumlah laporan pemantauan dan 

evaluasi publikasi statistik 

Publikasi/ 

Laporan 

2019 - - - 

2020 24 24 100,00 

Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik 

Jumlah sistem pendukung layanan 

untuk diseminasi data dan informasi 

statistik yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

Sistem 

2019 6 6 100,00 

2020 7 7 100,00 
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Indikator Kinerja Satuan Tahun Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja 

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

Jumlah aktivitas layanan terhadap 

konsumen 

 

Aktivitas 

2019 

 
9.000 6.529 75,29 

2020 

 
6.000 5.196 86,60 

Jumlah pengunjung yang mengakses 

Website 

 

Pengunjung 

2019 1.600.000 3.118.501 120,00 

2020 2.000.000 5.646.831 120,00 

Persentase konsumen yang puas akan 

layanan statistik 

 

 

Persen 

2019 88 96,29 109,42 

2020 88 90,41 102,74 

Jumlah aktivitas promosi produk 

statistik menurut media promosi 

 

 

Jumlah 

2019 - - - 

2020 2 2 100,00 

Jumlah aktivitas promosi produk 

statistik menurut tema produk  

 

 

Jumlah 

2019 - - - 

2020 12 14 117,00 

Jumlah akses aplikasi yang 

mengakses  web API BPS 

 

 

Request 

2019 - - - 

2020 9.000.000 13.957.357 120,00 

Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

Jumlah usulan RKA aktivitas 

Perpustakaan dan Dokumentasi 

Statistik 

RKA 

2019 2 2 100,00 

2020 2 2 100,00 

Jumlah sistem pendukung layanan 

untuk diseminasi data dan informasi 

statistik yang dikembangkan dan 

atau dipelihara 

Sistem 

2019 1 1 100,00 

2020 2 2 100,00 

Jumlah Unit Pelayanan Statistik 

Terpadu (PST) yang menggunakan 

sistem aplikasi perpustakaan 

Unit PST 2020 35 35 100,00 

Jumlah aktivitas layanan terhadap 

konsumen 
Aktivitas 

2019 3.000 2.396 79,87 

2020 1.000 1.044 104,40 

Persentase konsumen yang puas akan 

layanan statistik 
Persen 

2019 87,00 92,83 106,70 

2020 80,00 90,23 102,86 

Catatan : Nilai persentase capaian kinerja tertinggi adalah 120 persen 



 

Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 21 

 

3.2.1. Capaian Kinerja Subdit Rujukan Statistik Tahun 2020 

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Subdit Rujukan Statistik pada 

tahun 2020 mencapai 102,26 persen.  Realisasi/pencapaian untuk masing-masing 

indikator kinerja pada Subdit Rujukan Statistik adalah : 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan Statistik 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 (dua) usulan yaitu pada 

komponen Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan 

Khusus dan komponen Peningkatan Penyelenggaraan SSN. Capaian ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan dan sama dengan capaian tahun 2019 yaitu 

sebesar 100 persen. 

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

Pada tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik berhasil mengembangkan 4 (empat) 

sistem pendukung meliputi: (i) Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA), (ii) Aplikasi SKD 

Online 2020, (iii) Aplikasi Romantik Online, dan (iv) Metadata Management System 

(MMS). Disamping itu ada 1 (satu) aplikasi lagi yang sebenarnya dipelihara oleh 

Subdir Rujukan Statistik yaitu Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik. Capaian ini 

sesuai dengan target 2020. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdir 

Rujukan Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

3. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun 

Pada tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik berhasil menghimpun 141 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. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2019. 

4. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun   

Pada tahun 2020, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang telah 

dihimpun sebesar 3577 metadata. Penghimpunan metadata kegiatan ini mencakup 

penghimpunan di tingkat BPS Pusat melalui Subdir Rujukan Statistik, BPS Provinsi, 

dan BPS Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu 2000 metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus, maka 
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pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 120 persen. Capaian ini sama dengan 

capaian tahun sebelumnya (2019). 

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

SIRUSA 

Pada tahun 2020, jumlah metadata kegiatan statistik yang masuk di SIRuSa sebanyak 

3693 metadata kegiatan statistik. Angka ini mencakup metadata kegiatan statistik 

yang diinputkan oleh BPS Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Apabila 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 2100 metadata kegiatan 

statistik, maka pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 120 persen. 

Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2019 (120 persen). 

6. Jumlah dokumen SKD yang dihimpun 

Pada tahun 2020, jumlah dokumen SKD yang berhasil dihimpun sebanyak 18.385 

dokumen. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 16.820 

dokumen, maka pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 109,3 persen. 

Persentase pencapaian ini mengalami kenaikan sebesar 3 persen jika dibandingkan 

tahun 2019 (106,3 persen). 

7. Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu 

Pada tahun 2020 jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu adalah 

sebanyak 2 (dua) publikasi yaitu Analisis Hasil SKD 2020 dan Laporan Sistem Statistik 

Nasional (SSN) 2020. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka 

pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 100 persen. Namun capaian ini 

tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini tidak menjadi 

indikator kinerja Subdit Rujukan Statistik pada tahun 2019. 

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

Pada tahun 2020 jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN adalah 

sebanyak 1 (satu) publikasi. Publikasi tersebut adalah Analisis Hasil Survei Kebutuhan 

Data 2020 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan SKD 2020. Apabila 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka pencapaian dari indikator 

kinerja ini adalah sebesar 100 persen. Capaian indikator ini sama dengan capaian 

tahun 2019. 
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9. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik 

Jumlah instansi yang mendapatkan rekomendasi dari BPS di tahun 2020 sebanyak 

10 (sepuluh) instansi. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 15, maka 

pencapaiannya hanya 66,67 persen. Capaian ini mengalami penurunan jika 

dibandingkan tahun 2019 (120 persen). Hal ini disebabkan karena sedikitnya instansi 

yang memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS. Pada tahun 2020, 

capaian indikator ini hanya memperhitungkan instansi yang berasal dari pemerintah 

pusat saja (Kementerian/Lembaga), tanpa memperhitungkan capaian yang ada di 

tataran pemerintah daerah (OPD). Konsep capaian indikator 2020 ini berbeda 

dengan konsep  capaian 2019 yang juga memperhitungkan capaian di tingkat 

pemerintah daerah.  

10. Jumlah Instansi yang telah Menindaklanjuti Rekomendasi 

Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPS di tahun 2020 

sebanyak 10 (sepuluh) instansi. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 15, 

maka pencapaiannya hanya 66,67 persen. Capaian ini mengalami penurunan jika 

dibandingkan tahun 2019 (120 persen). Salah satu penyebabnya karena adanya 

pandemi di 2020 menyebabkan banyak Kementerian/Lembaga yang membatalkan 

penyelenggaraaan kegiatan statistiknya. Capaian indikator ini di tahun 2020 hanya 

memperhitungkan instansi yang berasal dari pemerintah pusat saja 

(Kementerian/Lembaga), tanpa memperhitungkan capaian yang ada di tataran 

pemerintah daerah (OPD). Sementara itu, capaian 2019 memperhitungkan capaian 

di tingkat pemerintah daerah, sehingga ada perbedaan konsep capaian indikator 

antara tahun 2019 dan 2020. 

 

3.2.2. Capaian Kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik Tahun 2020 

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi 

Statistik pada tahun 2020 mencapai 102,56 persen. Realisasi/pencapaian untuk masing-

masing indikator kinerja pada Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik adalah sebagai 

berikut: 
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1. Jumlah usulan RKA aktivitas Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Jumlah usulan RKA pada tahun 2020 adalah sebanyak satu usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada  tahun 2019, 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 2020, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik berhasil memelihara 4 

(empat) 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 Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK), 

digunakan untuk melakukan monitoring proses penerbitan publikasi. 

c. Sistem Manajemen Berita Resmi Statistik (SIMBRS), digunakan untuk mendukung 

proses penyusunan naskah Berita Resmi Statistik. 

d. Sistem  Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) diimplementasikan di 

tahun 2019 dengan fokus mengatasi konsistensi data pada publikasi Statistik 

Indonesia dengan Daerah Dalam Angka. 

Capaian ini sesuai dengan target 2020 yaitu dengan capaian 100 persen. Jika 

dibandingkan dengan pencapaian pada  tahun 2019, capaian tahun 2020 ini lebih 

rendah karena di tahun 2019 capaian kinerja indikator ini mencapai 120 persen. 

Realisasi pengembangan/pemeliharaan sistem di tahun 2019 lebih banyak 

dibandingkan target yang telah ditetapkan di awal tahun, karena ada kegiatan 

pengembangan dan implementasi sistem baru (SIMDASI). 

3. Jumlah permohonan perwajahan publikasi statistik yang dilayani 

Capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 100 persen, Subdit Publikasi dan 

Kompilasi Statistik sudah melayani semua permohonan perwajahan yang masuk dari 

subject matter, meliputi permohonan pembuatan kover publikasi, layouting 

publikasi, dan pembuatan infografis pembatas publikasi. Selain itu, terdapat 

permintaan desain lainnya seperti pembuatan standing banner, backdrop kegiatan, 
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booklet informal (tanpa ISBN), infografis data-data tertentu seperti data pangan, 

data hasil pengolahan big data maupun laporan pimpinan. Indikator ini baru 

menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 2020, 

sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

4. Jumlah publikasi statistik ARC yang terbit tepat waktu  

Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 107,14 persen. Jumlah publikasi statistik 

ARC yang terbit tepat waktu tahun 2020 adalah sebanyak 15 publikasi. Lebih besar 

dari target yang telah ditentukan sebanyak 14 publikasi. Hal ini dikarenakan adanya 

publikasi ARC tambahan sebagai upaya percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia, 

yaitu publikasi Statistik Indonesia, Penyediaan Data Untuk Perencanaan 

Pembangunan. Capaian ini lebih besar dari capaian pada tahun 2019 (100 persen). 

5. Jumlah publikasi statistik yang sudah sesuai standar 

Capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 106,67 persen. Dari target 

sebanyak 15 publikasi, berhasil diterbitkan sejumlah 16 publikasi statistik yang sudah 

sesuai standar, yang terdiri dari 15 publikasi ARC dan 1 publikasi Non-ARC. Indikator 

ini baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 

2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

6. Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN 

Pada tahun 2020, Capian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,67 persen. 

Dari target sebanyak 15 publikasi, berhasil diterbitkan sejumlah 16 publikasi statistik 

yang memiliki ISSN/ISBN, yang terdiri dari 15 publikasi ARC dan 1 publikasi Non-

ARC. Capaian ini lebih kecil dibandingkan capaian pada tahun 2019 (114,29 persen). 

Hal ini dikarenakan di tahun 2019, terdapat beberapa publikasi ad-hoc yang 

diterbitkan (booklet Hasil SE2016 Lanjutan) sehingga capaiannya juga lumayan 

tinggi. Sementara di tahun 2020, realisasi tidak terlalu jauh melebihi target, artinya 

penentuan target sudah tepat. 

7. Jumlah pengelolaan BRS yang tepat waktu 

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

realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja tahun 2020. Indikator ini 
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baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 

2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

8. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi publikasi statistik  

Pada tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator jumlah laporan pemantauan dan 

evaluasi publikasi statistik sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 

realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja tahun 2020. Indikator ini 

baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 

2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 

3.2.3. Capaian Kinerja Subdit Layanan dan Promosi Statistik Tahun 2020 

Pada Tabel 3 terlihat perkembangan capaian kinerja Subdit Layanan dan Promosi 

Statistik pada tahun 2019-2020.  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 2020 adalah sebanyak 1 (satu) usulan. Hal ini sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan 

pencapaian pada tahun 2019, 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 2020, jumlah sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan 

dan atau dipelihara  terdiri dari 8 (delapan) sistem yaitu Website BPS, Allstat, 

webdash, Sistem Layanan Statistik (Silastik), Website sensus, portal pertukaran 

data/Transdata, search engine, dan aplikasi MTSM. Secara jumlah, sistem layanan dan 

promosi statistik yang dikembangkan dan atau meningkat signifikan dibandingkan 

tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 mencapai 114,29 

persen. 

3. Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen 

Secara absolut jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen terdapat 

kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sudah semakin 
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banyak data dan informasi yang disajikan melalui Website BPS yang dapat diakses 

secara mandiri oleh konsumen, sehingga jumlah layanan langsung cenderung 

mengalami penurunan. Namun Secara persentase pencapaian dari indikator kinerja 

ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019. 

4. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS 

Tahun 2020, persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS sebesar 90,41 

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

layanan data BPS. 

5. Jumlah aktivitas promosi produk statistik menurut media promosi 

Berdasarkan media promosi, jumlah aktivitas promosi produk statistik di tahun 2020 

sebesar 100 persen yang menunjukkan bahwa telah terpenuhinya target yang 

ditentukan. 

6. Jumlah aktivitas promosi produk statistik menurut tema produk 

Berdasarkan tema produk, jumlah aktivitas promosi produk statistik di tahun 2020 

sebesar 117 yang menunjukkan bahwa realisasi penyelesaian produk statistik melebihi 

target yang ditentukan. 

7. 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 2020, pengunjung 

Website BPS adalah sebanyak  5.646.831 pengunjung unik. Jumlah ini meningkat 

sebesar 81,08 % dari tahun 2019 yang hanya 3.118.501 pengunjung unik. Awal tahun 

2020 merupakan masa pandemi yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih 

untuk mengakses informasi melalui Website  dibandingkan dengan mengunjungi 

layanan konsultasi maupun perpustakaan BPS secara langsung. 

8. Jumlah satker yang memiliki Website yang terhubung secara online 

Jumlah satker yang memiliki Website yang terhubung secara online meningkat 

sebanyak 36 satker. Sehingga pada tahun 2020, 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 
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Statistik pada tahun 2020 terhadap target capaian kinerja yang ditetapkan pada awal 

tahun mencapai 101,56 persen.   

3.2.4. Capaian Kinerja Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statitsik Tahun 

2020 

Capaian kinerja Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik tahun 2020 

mengalami peningkatan dari 97,31 persen pada tahun 2019 menjadi 102,86 persen 

pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh indikator jumlah aktivitas layanan langsung 

terhadap konsumen dan persentase konsumen yang puas akan layanan statistik 

mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, Adapun penetapan target pada 

tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 karena ada penyesuaian dengan kondisi 

pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada proses pelayanan. Penyesuaian tersebut 

sebagaimana tertuang pada rencana strategis 2020-2024 yang disahkan pada Juli 2020. 

Penjabaran secara rinci realisasi/pencapaian kinerja tahun 2020 untuk masing-

masing indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik  

Sejak tahun 2019, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik mengelola RKA 

sebanyak 2 (dua) usulan yaitu RKA untuk Rupiah Murni dan Peningkatan Pelayanan 

(PNBP). Kondisi tersebut terjadi juga pada tahun 2020, terget usulan RKA sebanyak 

2 (dua) usulan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian tersebut sama 

dengan capaian kinerja pada tahun 2019. 

2. Jumlah sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik 

yang dikembangkan dan atau dipelihara 

Sejak tahun 2017, 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 Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 

BPS seluruh Indonesia, sehingga koleksi pustaka pada wilayah tertentu dapat diakses 

di wilayah lain. Untuk layanan online yang dapat diakses tanpa datang langsung 

disediakan melalui aplikasi Online Public Access Catalogue (OPAC) yang 

memberikan layanan informasi katalog/metadata koleksi pustaka/publikasi BPS. 
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PST-Online dan OPAC pada prinsipnya sama, hanya ada perbedaan pada beberapa 

fitur disesuaikan dengan pemanfaatannya. 

Pada tahun 2020, OPAC dikembangkan dengan mengintegrasikan terhadap seluruh 

aplikasi layanan di PST pada Website pst.bps.go.id. Bersamaan dengan proses 

integrasi tersebut, OPAC dikembangkan dengan menambahkan fitur akses softcopy 

pustaka/publikasi dari fitur sebelumnya yang hanya memberikan informasi katalog 

pustaka/publikasi saja. 

Satu sistem aplikasi lagi dikembangkan pada tahun 2020, yaitu inovasi.bps.go.id 

sebagai upaya optimaliasai pengelolaan inovasi di BPS seluruh Indonesia untuk 

mendukung program kerja BPS yang disenergikan dengan program Reformasi 

Birokrasi dan Zona Integritas. 

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 sebesar 100 persen, Capaian tersebut 

sama dengan capaian kinerja pada tahun 2019 yang mengelola satu sistem saja. 

3. Jumlah Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang menggunakan sistem aplikasi 

perpustakaan 

Sejak PST-Online di-launching pada tahun 2018, dilanjutkan dengan sosialisasi 

kepada unit PST Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kegiatan pembinaan 

kegiatan perpustakaan pada tahun yang sama. Implementasi PST-Online terus 

diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap PST Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Sejak adanya Website pst.bps.go.id yang mencakup seluruh 

layanan di PST, maka PST-Online diubah namanya menjadi aplikasi perpustakaan, 

agar lebih jelas nomenklaturnya sesuai fungsi masing-masing. Pada tahun 2020, 

aplikasi perpustakaan sudah diimplementasikan di seluruh unit PST Provinsi, dengan 

demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 persen. Indikator kinerja ini baru 

diukur pada periode rencana strategis 2020-2024. 

4. Jumlah aktivitas layanan terhadap konsumen 

Pada tahun 2020, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik menurunkan 

target kinerja indikator ini dibandingkan tahun 2019 karena adanya perubahan 

orientasi pengguna data dalam mendapatkan pelayanan dari layanan langsung 

menjadi layanan online. Sedangkan layanan di perpustakaan sebagaian besar dapat 
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diperoleh malalui layanan langsung. Untuk menjawab kebutuhan pengguna data, 

maka pada tahun 2020 ini layanan perpustakaan mulai berbenah dengan 

mengoptimalkan pemberian layanan online yaitu menambahkan fitur akses 

softcopy pustaka/publikasi dari fitur sebelumnya yang hanya memberikan informasi 

katalog pustaka/publikasi saja. Sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 

2020 meningkat menjadi 104,40 persen dibandingkan capaian kinerja pada tahun 

2019 yang sebesar 79,87 persen.  

5. Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik 

Pada tahun 2020, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik menurunkan 

target kinerja indikator ini dibandingkan tahun 2019 karena adanya perubahan 

proses bisnis layanan sebagai adaptasi dimasa pandemi covid-19. Capaian kinerja 

indikator ini pada tahun 2020 berhasil melebihi target yaitu sebesar 102,86 persen. 

Hal ini sebagai dampak dari upaya perbaikan layanan perpustakaan yaitu 

pengembangan layanan online melalui Website pst.bps.go.id sehingga semakin luas 

jangkauan layanan yang bisa diberikan kepada pengguna data. Capaian kinerja 

tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 106,70, hal 

ini disebabkan layanan offline tutup karena kondisi pandemi covid-19 kemudian 

dialihkan ke layanan online namun kondisi ini belum optimal bisa disosialisasi 

kepada pengguna data sehingga belum banyak pengguna data yang mengakses 

layanan online. 

 

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 

2024 

Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2024 

dihitung berdasarkan realisasi 2020 terhadap target 2024 pada Renstra 2020. Capaian 

kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target kinerja 2024 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020  

Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 

Tujuan/ 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

2024 

Realisasi 

2020 

Capaian 

Kinerja 

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

Tujuan 1. Meningkatnya Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik 

Nasional 

Meningkatnya 

pelayanan prima 

dalam 

penyelenggaraan 

SSN 

Jumlah sistem pendukung 

layanan untuk diseminasi data 

dan informasi statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 18 18 100,00 

Jumlah aktivitas layanan 

terhadap konsumen 
Layanan 8.500 6.240 73,41 

Persentase konsumen yang puas 

akan layanan statistik 
Persen 80 90,41 113,01 

Tujuan 2. Meningkatnya Peran BPS sebagai pembina data statisik 

Meningkatnya 

koordinasi dan 

kerjasama dalam 

penyelenggaraan 

SSN 

Jumlah K/L/D/I  yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik sektoral 

Instansi 45 10 22,22 

Jumlah aktivitas pembinaan 

statistik yang dilakukan 
Aktivitas 5 4 80,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja 77,73 

 

3.4 Prestasi 

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Disemiasi Statistik pada tahun 2020 

diantaranya: 

1. Penetapan Keputusan Kepala BPS Nomor 182 Tahun 2020 tentang Walidata SDI 

pada BPS 

2. Penetapan Keputusan Kepala BPS Nomor 183 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana 

SDI pada BPS 

3. Penetapan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata 

Statistik yang dijadikan pedoman bagi K/L/I/D dalam membuat/memutakhirkan 

metadata statistik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Satu Data 

Indonesia. 
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4. Penyediaan web service pada aplikasi Sirusa sehingga metadata yang tersimpan 

pada SIRuSa dapat dibaca oleh beberapa aplikasi lainnya seperti Website BPS, 

Website KKP, dll. 

5. Pengembangan aplikasi SKD Online dengan penambahan dan penyempurnaan 

beberapa fitur seperti penggunaan Single Sign On (SSO) dalam login aplikasi SKD, 

rencana tindak lanjut, dll. 

6. Optimalisasi penggunaan aplikasi Romantik Online dalam pemrosesan rekomendasi 

kegiatan statistik baik pada satker BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

7. Mengupayakan percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia 2020 dan Daerah 

Dalam Angka 2020 untuk penyediaan data dalam Musyarawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrembang) dan memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai 

profesi.    

8. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi antara lain pembuatan publikasi 

Statistik Indonesia dalam Infografis 2020. Infografis Statistik Indonesia 2020 ini 

dikemas sedemikian rupa guna memudahkan pengguna data untuk lebih memahami 

data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2020. 

9. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Data 

Statistik Terintegrasi (SIMDASI) di lingkungan BPS baik level pusat maupun daerah 

untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi data yang disajikan pada publikasi 

Statistik Indonesia (SI) untuk data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) 

untuk data level regional/daerah.    

10. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK) untuk memudahkan monitoring dan evaluasi 

publikasi BPS sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui publikasi 

BPS. 

11. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen BRS 

(SIMBRS) untuk memudahkan pegawai BPS dalam melakukan pengelolaan terhadap 

penyusunan naskah Berita Resmi Statistik. 
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12. Pengembangan/maintenance Sistem Portal Publikasi. Sistem ini dikembangkan untuk 

mendukung proses penerbitan publikasi dan terintegrasi dengan wesite BPS melalui 

Web API BPS. 

13. Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak 

Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat 

Statistik sebagai acuan dan pedoman dalam pelayanan permintaan data melalui 

mekanisme Rp.0,00; 

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar 

Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik; 

15. Integrasi Layanan dalam Pelayanan Statistik Terpadu yang semula berada pada 

ruangan yang terpisah menjadi terintegrasi dalam satu ruangan sehingga menambah 

kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan statistic BPS.  Integrasi ini juga 

sebagai tindak lanjut dalam pemenuhan rekomendasi dari tim penilai Sistem 

Informasi Pelayanan Publik (SIPP) KemenPAN RB di tahun 2019; 

16. Peremajaan dekorasi area Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang memberikan 

suasana baru pada area ruang PST sehingga menambah kenyamanan bagi 

pengunjung PST; 

17. Optimalisasi layanan digital melalui portal satu pintu layanan pst.bps.go.id sebagai 

bentuk inovasi pelayanan statistik di masa pandemi. Hal ini merupakan bukti 

komitmen BPS kepada publik akan jaminan pelayanan meskipun dalam kondisi 

yang terbatas; 

18. Optimalisasi kegiatan promosi statistik melalui media digital dalam bentuk kegiatan 

BPS Goes To Campus (GTC) Online yang membuktikan komitmen BPS untuk terus 

berupaya meningkatkan literasi statistik kepada publik, salah satunya akademisi; 

19. Optimalisasi promosi statistik melalui media sosial BPS dalam bentuk infografis dan 

videografis; 

20. Pengembangan Website sensus sebagai media diseminasi data sensus, baik Sensus 

Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi; 
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21. Pengembangan fitur Website dengan penambahan teknologi elastic search yang 

memudahkan pengguna data mencari data secara spesifik dalam cakupan wilayah 

yang lebih luas; 

22. Pengembangan fitur Transdata untuk kebutuhan pemenuhan pertukaran data 

dengan Kementerian/Lembaga dari sisi bisnis proses dan penambahan fitur untuk 

layanan kuesioner Luar Negeri. 

23. Pengembangan TRANSDATA-CLOUD untuk manajemen pengiriman data kepada 

pengguna data layanan maupun pengguna data pada Perjanjian Kerjasama BPS 

dengan Kementerian/Lembaga 

24. Pengembangan fitur SILASTIK dengan penambahan berbagai fitur untuk 

memudahkan pengguna data maupun operator layanan. 

25. Implementasi SILASTIK backend untuk layanan data dan informasi di BPS Provinsi. 

26. 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 2020, BPS kembali berhasil lolos seleksi dan masuk 

dalam TOP 99 melalui inovasi dengan judul “BIKIN ASIK: Jambi Terkini Dalam 

Aplikasi Statistik”. 

27. BPS mendapat kepercayaan dari KemenPANRB untuk membantu dalam 

penyelenggaraan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 

(SHPRBZI) 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 hasil 

penyelenggaraan survei oleh BPS dinilai lebih berkualitas. Namun di tahun 2020, 

BPS mengajak dan mendampingi KemenPANRB untuk bisa mandiri dalam 

penyelenggaraan statistik sektoralnya, hal ini sebagai bagian dari peranan BPS 

sebagai pembina data dalam Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia. 
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28. BPS kembali dievaluasi pada kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang 

diselenggarakan oleh KemenPANRB sejak tahun 2015. Pada tahun 2020 ini, sesuai 

surat rekomendasi dari KemenPANRB bahwa hasil penilaian BPS tidak ada catatan 

pelayanan yang perlu diperbaiki. Untuk pemberian penghargaan diagendakan pada 

Maret 2020 pelayanan publik. Semoga hasilnya menggembirakan sebagaimana 

prestasi yang sudah diraih pada tahun 2019 dengan predikat “Sangat Baik”. 

 

3.5 Kegiatan Prioritas Tahun 2020 

Pada tahun 2020, Direktorat Diseminasi Statistik telah melaksanakan berbagai 

kegiatan, baik rutin maupun prioritas, yang secara rinci diuraikan dalam lampiran. 

Beberapa kegiatan prioritas Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2020 di 

antaranya adalah: 

a. Pembinaan Statistik Sektoral kepada K/L/I/D  

b. Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan SDI, antara lain:  Peraturan 

BPS tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Keputusan Kepala BPS tentang 

Tim Pelaksana dan Walidata pada BPS 

c. Percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia 2020 dan Daerah Dalam Angka 2020 

d. Interoperabilitas data antara SIMDASI dan sistem yang ada di K/L dan 

interoperabilitas antara SIMDASI dengan sistem pengolahan data yang tersedia di 

BPS 

e. Pengembangan sistem antara lain penambahan berbagai fitur/fungsi di SIMDASI, 

SIMBRS, Portal Publikasi, dan SIMOTIK 

f. Pengembangan Website Sensus Penduduk 2020 sebagai dasar wesbite Sensus antar 

tahun serta Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi 

g. Pengembangan Search Engine Website BPS yang handal dengan menggunakan 

ElasticSearch. 

h. Pengembangan sistem layanan data dan informasi statistik yang meliputi 

penambahan fitur/fungsi pada SILASTIK, TRANSDATA. 



Laporan Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2020 36 

 

i. Pengembangan TRANSDATA-CLOUD untuk manajemen pengiriman data kepada 

pengguna data layanan maupun pengguna data pada Perjanjian Kerjasama BPS 

dengan Kementerian/Lembaga. 

j. Pengembangan SILASTIK Backend untuk mengakomodir layanan data dan 

informasi di BPS Provinsi. 

k. Penyusunan kajian data mikro untuk diseminasi. 

l. Penyusunan draft reviu PP PNBP terhadap UU PNBP nomor 9 tahun 2018. 

m. Pengembangan Website pst.bps.go.id meliputi penambahan fitur dan proses bisnis 

lebih luas lagi hingga bisa diimplementasikan pada unit PST Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

n. Mendorong munculnya inovasi-inovasi baru maupun replikasi untuk mendukung 

optimalisasi kinerja BPS melalui sinergi program kerja Reformasi Birokrasi dan Zona 

Integritas. 

o. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan karya cetak dan karya rekam di BPS 

dengan Perpusakaan Nasional sebagai upaya memperkaya dan memperluas 

jangkauan aksesibilitas masyarakat terhadap karya anak bangsa Indonesia. 

3.6 Upaya Efisiensi 

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2020 

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

sumber daya energi, Direktorat Diseminasi Statistik berupaya untuk hemat energi listrik 

dan air. Dari sisi penganggaran, efisiensi pembiayaan kegiatan dilakukan sampai dengan 

31,34 persen. 
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3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2020 

Pagu yang diberikan ke Direktorat Diseminasi Statistik untuk menjalankan fungsi 

pemerintahan selama tahun 2020 adalah sebesar 1,13 milyar rupiah. Realisasi Anggaran 

tertinggi adalah pada kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional 

(SSN) yang diampu oleh Subdit Rujukan Statistik yaitu sebesar 98,71 persen. Beberapa 

kegiatan tidak dapat terealisasi di tahun 2020 akibat adanya pembatasan aktivitas sosial 

sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2020.  

Adapun realisasi   anggaran   menurut   program/kegiatan   dapat   dilihat   pada   tabel 

berikut: 

Tabel 7. Realisasi  Anggaran Menurut  Program  Direktorat  Diseminasi Statistik Tahun 2020 

 

Kode 

 

Proyek/Tolak Ukur/Kegiatan 

Anggaran (Rupiah)  

Capaian 

(%) 

 

Pagu 

 

 

Realisasi 

3200 Direktorat Diseminasi Statistik 1.135.693.000 

    

846.641.320 74,55 

3210 Subdirektorat Rujukan Statistik    

Peningkatan Pelayanan Metadata 

Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral 

Dan Khusus 

650.095.000    494.519.797  76,07 

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem 

Statistik Nasional (ssn) 

13.342.000  

   

13.170.000 98,71 

3220 Subdirektorat Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

   

Peningkatan Kualitas Dan Layanan 

Publikasi 

314.000.000  

   

222.775.358 70,95 

3230 Subdirektorat Layanan dan Promosi 

Statistik 

   

Pelayanan Dan Pengembangan 

Informasi Statistik 

64.654.000     45.978.425   71,11 

3240 

 

 

Subdiretorat Perpustakaan dan 

Dokumentasi Statistik 

   

    

Peningkatan Kualitas Pengelolaan 

Dokumentasi Koleksi Dan Layanan 

Data 

93.602.000  

   

70.197.740 75,00 
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Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik BPS yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik, pada tahun 2020 telah 

merealisasikan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

BPS sebesar 1,910 milyar rupiah. Anggaran PNBP memberi dukungan untuk 

menwujudkan terselenggaranya pelayanan prima BPS kepada publik melalui Pelayanan 

Statistik Terpadu (PST). PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik 

dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh 

Direktorat Diseminasi Statistik sebagai penanggung jawab. Sesuai Peraturan Kepala BPS 

No. 78 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan 

Pusat Statistik, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi 

Statistik terdiri dari layanan yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak 

langsung (online), yang meliputi: 

1. Pelayanan Perpustakaan; 

2. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung; 

3. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online; 

4. Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung; 

5. Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Online; 

6. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui 

Media Datang Langsung; 

7. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui 

Media Online; dan  

8. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik 
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Bab 4. PENUTUP 

4.1 Tinjauan Umum  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Diseminasi Statistik 

Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah 

ditetapkan mempunyai tingkat pencapaian indikator lebih dari rata rata sebesar 106,06 

persen.  

4.2 Tindak Lanjut  

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat 

Statistik selanjutnya adalah:  

a. Penguatan SDM internal BPS dalam melakukan pembinaan statistik 

b. Melakukan pembinaan statistik ke K/L/I/D 

c. Implementasi Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Teknis Metadata Statistisk 

d. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) guna meningkatkan koordinasi, 

kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa 

direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam percepatan 

penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik 

Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).  

e. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi dan informasi statistik 

yang ada.  

f. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada 

terutama untuk meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi 

menjadi output yang menarik seperti infografis maupun videografis. 

PENUTUP 4 
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g. Melakukan pengadaan untuk koleksi aset desain dan PC untuk desain 

grafis. 

h. Meningkatkan kemampuan keterampilan SDM dalam bidang pemasaran 

untuk meningkatkan kegiatan promosi statistic; 

i. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai 

khususnya dalam keterampilan desain grafis maupun infografis untuk 

mendukung penyusunan konten promosi statistik yang lebih kreatif dan 

inovatif; 

j. Melakukan perekrutan pegawai dengan talenta grafis dan konten kreatif 

untuk mendukung kegiatan promosi statistik; 

k. Melakukan inovasi kegiatan promosi statistic berbasis digital; 

l. Melakukan penguatan kerjasama antara BPS dengan Kementerian 

maupun universitas dalam rangka meningkatkan user engagement; 

m. Memperkuat analisis paradata pengguna layanan dalam rangka 

menganalisis perilaku pengguna (user behavior) untuk mendukung 

layanan berorientasi pengguna (user oriented service); 

n. Melakukan pengumpulan pengguna layanan melalui survey layanan BPS 

dengan target masyarakat umum, akademisi maupun pemerintahan; 

o. Merancang dan menyelenggarakan kegiatan promosi statistic yang 

beragam untuk menyasara seluruh segmentasi pengguna; 

p. Mempercepat penyusunan naskah akademik kebijakan diseminasi. 

q. Melakukan internalisasi penggunaan SILASTIK Backend pada BPS Provinsi. 

r. Meningkatkan SDM layanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan 

publik. 
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 LAMPIRAN 1   

Lampiran 1. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK 

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

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 

 

 

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK 

MENURUT SUB DIREKTORAT TAHUN 2020 

 

Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Subdit Rujukan Statistik 

Meningkatkan 

Pelayanan Metadata 

Kegiatan Statistik Dasar, 

Sektoral, dan Khusus 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Rujukan Statistik 
RKA 1 

Jumlah sistem pendukung 

rujukan statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 4 

Jumlah metadata 

kegiatan statistik dasar 

yang dihimpun 

Metadata 100 

Jumlah metadata 

kegiatan statistik sektoral 

dan khusus yang 

dihimpun 

Metadata 2000 

Jumlah metadata 

kegiatan statistik dasar, 

sektoral, dan khusus yang 

masuk dalam Sirusa 

Metadata 2100 

Jumlah dokumen SKD 

yang dihimpun 
Dokumen 16.820 

Jumlah Publikasi/Laporan 

yang terbit tepat waktu 
Publikasi/Laporan 1 

Jumlah Publikasi/Laporan 

statistik yang memiliki 

ISSN/ISBN  

Publikasi/Laporan 1 
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Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Jumlah Instansi/Institusi 

yang mendapatkan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

Instansi 15 

Jumlah instansi yang 

telah menindaklanjuti 

rekomendasi 

Instansi 15 

Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Meningkatkan Kualitas 

Layanan Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

Jumlah Usulan RKA 

aktivitas Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

RKA 1 

Jumlah sistem pendukung 

layanan publikasi dan 

kompilasi statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 4 

Jumlah permohonan 

perwajahan publikasi 

statistik yang dilayani 

Layanan 250 

Jumlah publikasi statistik 

ARC yang terbit tepat 

waktu 

Publikasi/Laporan 14 

Jumlah publikasi statistik 

yang sudah sesuai standar 
Publikasi/Laporan 15 

Jumlah Publikasi/Laporan 

statistik yang memiliki 

ISSN/ISBN 

Publikasi/Laporan 15 

Jumlah pengelolaan BRS 

yang tepat waktu 
Naskah 97 
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Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Jumlah laporan 

pemantauan dan evaluasi 

publikasi statistik 

 

Laporan 24 

Subdit Layanan dan Promosi Statistik 

Meningkatkan Kualitas 

Layanan Informasi dan 

Promosi Statistik 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Layanan dan 

Promosi Statistik 

RKA 1 

Jumlah sistem pendukung 

layanan dan promosi 

statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 6 

Jumlah aktivitas layanan 

langsung terhadap 

konsumen 

Aktivitas 6.000 

Persentase Konsumen 

yang puas akan layanan 

data BPS 

Persen 88 

Jumlah pengunjung 

eksternal yang mengakses 

data dan informasi 

statistik melalui Website 

Pengunjung 3.000.000 

Jumlah satker yang 

memiliki Website yang 

terhubung secara online 

Satker 549 

Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

Meningkatkan Layanan 

Perpustakaan dan 

Jumlah usulan RKA 

aktivitas Perpustakaan 

dan Dokumentasi Statistik 

RKA 2 
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Tujuan Indikator Kinerja Satuan Target 

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

Dokumentasi Statistik 

yang Prima 

Jumlah sistem pendukung 

layanan untuk diseminasi 

data dan informasi 

statistik yang 

dikembangkan dan atau 

dipelihara 

Sistem 2 

Jumlah Unit Pelayanan 

Statistik Terpadu (PST) 

yang menggunakan 

sistem aplikasi 

perpustakaan 

Unit PST 35 

Jumlah aktivitas layanan 

terhadap konsumen 

Aktivitas 1.000 

Persentase konsumen 

yang puas akan layanan 

statistik 

Persen 90,00 
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 LAMPIRAN 3   

Lampiran 3. Sumber Daya Manusia  

 

 

SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK  

MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN  

TAHUN 2020 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

SMA DI/II/III DIV/S1 S2 S3

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

Direktur Diseminasi 

Statistik

1 1

Subdit. Rujukan 

Statistik

- - 8 8 - 16

Subdit. Publikasi dan 

Kompilasi Statistik

- - 12 6 - 18

Subdit. Layanan dan 

Promosi Statistik

1 1 18 8 - 28

Subdit. Perpustakaan 

dan Dokumentasi 

2 3 8 6 - 19

Jumlah 3 4 46 28 1 82

Jumlah

Pendidikan

Unit Kerja
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 LAMPIRAN 4   mpiran 4. Laporan Kegiatan 

 

 

 

LAPORAN KEGIATAN 

 

4.1 Laporan Kegiatan Subdit Rujukan Statistik 

4.1.1 Penghimpunan Metadata Statistik 

A. Metadata Statistik Dasar 

Subdit Rujukan Statistik melaksanakan kegiatan penghimpunan metadata 

kegiatan statistik dasar untuk mendukung penyediaan informasi mengenai kegiatan 

statistik dasar pada Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Penghimpunan 

metadata statistik dasar dilakukan di lingkungan BPS Pusat. Kegiatan tersebut 

dilakukan dalam serangkaian kegiatan, yaitu: 

1) Persiapan 

Persiapan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antara Subdit Rujukan 

Statistik dengan Liaison Officer (LO) metadata statistik dasar. LO metadata 

statistik dasar berasal dari perwakilan masing-masing subject matter pada setiap 

Sub Direktorat di lingkungan BPS Pusat. Rapat koordinasi tersebut memberikan 

pembekalan kepada LO tentang tata cara pengisian kuesioner Q-Metadata 

Dasar. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pada tahun 2020 rapat koordinasi 

LO dilakukan secara daring via Zoom Meeting karena pandemi Covid-19. Rapat 

Koordinasi LO Metadata Statistik Dasar dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 

dalam 2 (dua) termin yaitu termin 1 pukul 09.00 s.d 11.00 WIB dan termin 2 

pukul 13.00 s.d 15.00 WIB. 

2) Penghimpunan metadata statistik dasar 

Penghimpunan metadata statistik dasar dikumpulkan melalui instrumen 

kuesioner Q-Metadata Dasar. 

3) Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kuesioner Q-Metadata Dasar yang telah 

diisi oleh LO masing-masing subject matter. Diskusi dan crosscheck mengenai 
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isian yang terdapat pada kuesioner juga dilakukan oleh LO dari subject matter 

dengan petugas dari Subdit Rujukan Statistik sehingga kemungkinan kesalahan 

dalam kuesioner dapat diminimalisasi. 

  
  Zoom meeting koordinasi LO metadata statistik dasar 2020 

 

Penghimpunan metadata kegiatan statistik dasar pada tahun 2020 menargetkan 

100 metadata kegiatan statistik dasar. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi 

penghimpunan metadata statistik dasar pada tahun 2020 adalah 141 metadata 

kegiatan. 

 

B. Metadata Statistik Sektoral/Khusus 

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, statistik 

dibagi menjadi tiga yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. 

Sehingga penghimpunan metadata kegiatan tidak hanya dilakukan untuk kegiatan 

statistik dasar tetapi juga statistik sektoral dan statistik khusus. Penghimpunan 

kegiatan statistik sektoral dan khusus mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan 

cakupan wilayah yang sangat luas tersebut diharapkan metadata kegiatan sektoral 

dan khusus yang dihimpun akan semakin lengkap dan beragam. Kegiatan 

penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus dilaksanakan dalam 

serangkaian tahapan, yaitu: 

1) Koordinasi dan Sosialisasi Metadata Kegiatan Statistik Sektoral/Khusus di Daerah 

Tahapan awal yang dilakukan terkait dengan penghimpunan metadata kegiatan 

statistik sektoral dan khusus adalah pelaksanaan koordinasi melalui pengiriman 

surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik nomor B-

259/BPS/3000/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pengumpulan Metadata 
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Sektoral/Khusus 2020. Dalam surat tersebut setiap satker BPS baik BPS Provinsi 

maupun BPS Kabupaten/Kota diminta memaksimalkan pengumpulan metadata 

statistik sektoral/khusus di OPD dan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi Negeri. 

Dengan demikian, setiap indikator statistik yang dihasilkan dapat tersedia 

metadatanya. 

2) Penghimpunan Metadata Statistik Sektoral/Khusus 

Penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus dilakukan di seluruh 

wilayah Indonesia, baik pada level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. 

Penghimpunan dilakukan dengan menghubungi LO masing-masing OPD/K/L 

atau dengan mendatangi Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ OPD menggunakan 

instrumen kuesioner Q-Metadata Sektoral/Khusus. Penghimpunan dilakukan 

sepanjang tahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember 2020. 

Pada tahun 2020, target penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral dan 

khusus adalah sebanyak 2000 metadata. Adapun metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang telah masuk ke database SIRuSa pada tahun 2020 adalah 

3577 metadata kegiatan. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka 

capaian dari penghimpunan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus lebih dari 

120 persen. 

 
Surat deputi MIS perihal pengumpulan metadata statistik sektoral/khusus 2020 
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4.1.2 Pengembangan SIRUSA 

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) merupakan suatu sistem untuk 

mengelola dan menyajikan metadata statistik, baik itu metadata kegiatan statistik 

maupun metadata variabel dan/atau indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik 

yang dimaksud. SIRuSa dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Subdit. Rujukan 

Statistik. Sistem ini terdiri dari dua komponen pokok yaitu front-end system dan back-

end system yang dikelola secara terpadu. Front-end system digunakan untuk 

menampilkan metadata kepada publik. Metadata yang ditampilkan adalah metadata 

hasil entri BPS pusat maupun daerah yang telah diverifikasi pada back-end system. 

SIRuSa telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pemeliharaan dan 

pengembangan terus dilakukan terhadap SIRuSa, misalnya penambahan fitur maupun 

perbaikan fitur yang sudah ada sebelumnya. 

Di tahun 2020, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan baik front-end 

system maupun back-end system. Perubahan dilakukan pada konten metadata yang 

terus diperbarui. Selain itu, pada halaman Beranda di front-end system terdapat update 

publikasi ringkasan metadata statistik dasar dan sektoral/khusus. Pada menu Unduh juga 

terdapat tambahan file yang bisa diunduh yaitu file KBLI 2020. 

Pengembangan juga dilakukan pada aplikasi back-end system. Sebelumnya, back-

end system SIRuSa memiliki dua aplikasi yang berbeda yaitu aplikasi entri metadata 

statistik dasar dan aplikasi entri metadata statistik sektoral/khusus. Kedua aplikasi 

tersebut berada di dua server yang berbeda. Pada tahun 2020, dilakukan 

pengintegrasian kedua aplikasi tersebut menjadi satu aplikasi terintegrasi di satu server. 

Pengembangan lainnya adalah perubahan pada form entri dan database, khususnya 

yang terkait dengan metadata indikator statistik dasar. Perubahan didasarkan pada 

kuesioner Q-Metadata 2020, yaitu penambahan atribut metadata indikator seperti 

konsep, ukuran, satuan, klasifikasi, indikator pembangun, dan variabel pembangun. 

Selain itu juga terdapat perbaikan-perbaikan seperti autocomplete yang menampilkan 

daftar master variabel statistik sektoral/khusus yang sering menyebabkan aplikasi 

menjadi non responsive dikarenakan sangat banyak data yang diambil. Hal ini 
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diperbaiki dengan sistem hanya menampilkan daftar master variabel dari keyword yang 

diketikkan minimal 3 karakter. 

  

Front-End System dan Back-End System SIRuSa 

 

4.1.3 Dukungan dalam Pengembangan Website Metadata dan MMS 

Sistem pengelolaan metadata, Metadata Management System (MMS), telah 

selesai dibangun pada tahun 2019. Di tahun 2020, Subdit. Rujukan Statistik masih 

terlibat dalam pekerjaan terkait MMS. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya 

pengembangan Website Metadata, migrasi database SIRuSa ke dalam MMS, dan uji 

coba form metadata di portal Indonesia Data Hub (INDAH). Website Metadata 

merupakan front-end system MMS untuk menampilkan konten metadata kepada publik. 

Konten metadata ditampilkan pada Website Metadata menggunakan mekanisme API. 

Konten metadata yang ditampilkan pada Website metadata diantaranya metadata 

kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel. Konten metadata yang diperoleh 

dari MMS salah satunya bersumber dari metadata yang ada di SIRuSa. Saat ini, metadata 

SIRuSa masih dalam proses migrasi ke dalam MMS. Proses migrasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar kerja dengan menyesuaikan atribut metadata di SIRuSa dengan 

atribut metadata MMS. Selain itu, proses migrasi juga memperhatikan kualitas metadata 

sehingga metadata hasil migrasi sudah siap untuk dipublikasikan dengan kualitas yang 

baik. 

Penyelenggara kegiatan statistik melaporkan metadata ke BPS menggunakan 

kuesioner MS-Keg, MS-Ind, dan MS-Var seperti tercantum dalam Peraturan BPS No. 5 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata yang dilaporkan 

oleh penyelenggara kegiatan statistik disimpan ke dalam MMS menggunakan kuesioner 

online yang telah diujicobakan melalui portal INDAH. Uji coba yang dilakukan meliputi 
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proses entri metadata dan pemeriksaan hasil entri. Hasil uji coba berupa masukan-

masukan perbaikan form online yang belum sesuai dengan kuesioner metadata, 

tambahan rule validasi, dan perbaikan lain agar memudahkan pengguna dalam 

memanfaatkan sistem metadata tersebut. 

  

Website Metadata sebagai front-end system MMS 

4.1.4 Pengembangan Aplikasi Romantik Online 

A. Pembuatan API Romantik Online pada Modul Rekomendasi Survei 

API Romantik Online (Modul Rekomendasi Survei) adalah sebuah program 

yang memungkinkan untuk pengintegrasian dan perizinan aplikasi luar untuk saling 

terhubung dengan aplikasi Romantik Online (Modul Rekomendasi Survei) satu 

sama lain secara bersamaan. Adapun API yang dibangun adalah API yang 

berhubungan dengan rekomendasi survei (terkait pengajuan rancangan survei 

melalui kuesioner FS3) di Aplikasi Romantik Online. 

Terdapat dua program API yang dibuat, yaitu: 

- Program API untuk menampilkan semua isian FS3 yang layak 

- Program API untuk mengecek Isian FS3 yang layak berdasarkan nomor 

rekomendasi yang dikirim 
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Tampilan Program API untuk Menampilkan 

Semua Isian FS3 yang layak  

 

  

 

Tampilan Program API untuk Mengecek 

Isian FS3 yang Layak Berdasarkan Nomor 

Rekomendasi yang Dikirim 

   

B. Penyesuaian Login Romantik Online dengan SSO 

Sehubungan dengan pengembangan integrasi Aplikasi Romantik Online dengan 

aplikasi-aplikasi layanan lainnya, terhadap perubahan bisnis proses pada Aplikasi 

Romantik Online. Khususnya, terdapat penyesuaian login pada aplikasi romantik 

online dengan Single Sign On (SSO) antara lain: 

1) Halaman login yang beralamat di romantik.bps.go.id ditujukan untuk login 

K/L/OPD yang akan mengajukan rancangan kegiatan statistik. Ketika K/L/OPD 

melakukan klik terhadap menu ‘Daftar/Login’ maka akan muncul halaman SSO. 

Terdapat dua tab menu pada halaman tersebut, yaitu login dan registrasi akun. 

Untuk melakukan login, lakukan login melalui tab ‘Login’. Untuk melakukan 

registrasi akun, lakukan regstrasi melalui tab ‘Registrasi Akun’. 

 

  

 

 

 

Halaman Login SSO 
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2) Untuk operator BPS Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan memproses 

rekomendasi, halaman login dipindahkan ke alamat 

https://romantik.bps.go.id/webadmin. 

3) Akun K/L/OPD yang sudah terdaftar di Aplikasi Romantik Online sebelum 

tanggal 7 Agustus 2020 diharapkan untuk melakukan registrasi akun kembali 

pada tab ‘Registrasi Akun’ di SSO seperti pada poin 1 dengan menggunakan email 

yang sama yang pernah didaftarkan di Aplikasi Romantik Online sebelumnya. 

 

4.1.5 Pemberian Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan 

Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik 

(BPS) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan 

survei statistik sektoral yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), instansi, dan 

organisasi perangkat daerah (OPD). Pemberian layanan rekomendasi kegiatan statistik 

pada tahun 2020 dilaksanakan melalui aplikasi Romantik Online yang telah 

dikembangkan sejak tahun 2019. Mekanisme rekomendasi statistik diawali dengan K/L, 

instansi, maupun OPD (K/L/I/D), mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS 

melalui Romantik Online dan instrumen FS3 (Formulir Pemberitahuan Survei Statistik 

Sektoral) dan FP-KPA (Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi). 

Selanjutnya, BPS melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan 

Halaman Registrasi Akun di SSO 

https://romantik.bps.go.id/webadmin
https://romantik.bps.go.id/webadmin
https://romantik.bps.go.id/webadmin
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statistik untuk kemudian memberikan rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/I/D. 

Selanjutnya, K/L/I/D melaksanakan kegiatan statistik sesuai rekomendasi dari BPS serta 

menyerahkan hasil (publikasi dan metadata), yang hasilnya disebarluaskan atau dapat 

dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada BPS. 

Selama tahun 2020, secara nasional BPS telah menerima sebanyak 211 pengajuan 

rekomendasi kegiatan statistik dengan rincian 148 rekomendasi kegiatan survei dan 63 

rekomendasi kegiatan kompilasi produk administrasi. Dari 148 rekomendasi kegiatan 

survei yang diajukan, terdapat sebanyak 68 kegiatan survei yang dinyatakan layak. 

Adapun untuk rekomendasi kegiatan kompilasi produk administrasi, terdapat 36 

kegiatan yang dinyatakan layak. 

 

4.1.6 Pembinaan Statistik 

A. Rapat Koordinasi Walidata Kementerian/Lembaga 

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik, khususnya melalui 

Direktorat Diseminasi Statistik rutin melakukan Rapat Koordinasi dengan Pusat Data 

dan Informasi (Pusdatin) Kementerin/Lembaga setiap tahun. Rapat Koordinasi 

Pusdatin Kementerian/Lembaga kali ini diselenggarakan di Aula Gedung 1 Lantai 10 

kantor Badan Pusat Statistik pada tanggal 30 Januari 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 

90 peserta dari BPS dan 151 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga diluar BPS. 

Kegiatan Rapat Koordinasi Pusdatin Kementerian/Lembaga ini memiliki tema 

“Penguatan Data Statistik Sektoral Kementerian dan Lembaga menuju Satu Data 

Indonesia untuk mendukung Indonesia Maju”. Acara dimulai pukul 08.30 WIB 

kemudian diisi dengan keynote speech dari Kepala Badan Pusat Statistik. Setelah 

keynote speech, acara dilanjutkan dengan diskusi panel sesi I yang menghadirkan 

narasumber yaitu: 

- Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS dengan judul “Data 

untuk Bangsa” 
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- Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Kementerian PPN/Bappenas dengan judul “Satu Data Indonesia: Tata Kelola 

Forum Satu Data Indonesia” 

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi panel sesi II yang menghadirkan 

narasumber sebagai berikut: 

- Direktur Diseminasi Statistik BPS dengan judul “Metadata Baku” 

- Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS dengan judul 

“Standar Data Statistik” 

Kegiatan Rapat Koordinasi Pusdatin Kementerian/Lembaga ini diharapkan 

dapat mengakselerasi implementasi prinsip Satu Data Indonesia, khususnya 

mengenai struktur baku metadata dan standar data pada setiap kegiatan statistik 

yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sosialisasi Teknis Rekomendasi Kegiatan Statistik 

Sebagai peraturan turunan dari UU No 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah 

Nomor 51 tahun 1999 mengamanatkan instansi penyelenggara survei statistik 

sektoral memberitahukan, mengikuti rekomendasi, dan menyerahkan hasil 

penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS. Tata cara pemberitahuan 

rencana penyelenggaraan survei selanjutnya diatur melalui Keputusan Kepala 

(Kepka) BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei 

Statistik Sektoral. Ketentuan tentang pemberitahuan rencana survei statistik sektoral 

Panggung Acara Rapat Koordinasi 

Pusdatin Kementerian/Lembaga 

Peserta Rapat Koordinasi Pusdatin 

Kementerian/Lembaga 
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ke BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi 

dan hasil kegiatan statistik sektoral dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Dalam pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga harus mengadakan koordinasi 

dengan BPS, salah satunya adalah terkait dengan permintaan rekomendasi 

penyelengaraan survei statistik sektoral melalui instrumen Formulir Pemberitahuan 

Survei Statistik Sektoral (FS3). Selama ini masih ditemukan Kementerian/Lembaga 

(K/L) yang mengalami kesulitan dalam pengisian FS3, terkait dengan atribut isian 

yang masih banyak menggunakan istilah-istilah teknis statistik. Selain itu, masih 

terdapat K/L yang belum memahami secara teknis bagaiamana cara mengisi FS3 

secara online. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan forum diskusi teknis antara 

pihak penyelenggara kegiatan survei dalam hal ini K/L dengan BPS, yang diharapkan 

dapat menjadi ajang untuk diskusi mengenai tata cara pengajuan rancangan survei 

ke BPS baik secara manual maupun secara online melalui Website aplikasi Romantik 

Online (https://romantik.bps.go.id). 

Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik 

dilaksanakan selama satu hari efektif, yaitu pada Hari Rabu, 26 Februari 2020 dan 

bertempat di Aula Gedung 1 Lantai 10 Kantor BPS. Kegiatan dilakukan terbagi 

menjadi dua sesi yaitu sesi diskusi panel yang dipandu oleh seorang moderator, dan 

sesi diskusi teknis mengenai pengisian kuesioner FS3. Dalam diskusi teknis pengisian 

kuesioner dilakukan dengan mekanisme asistensi dari BPS kepada masing-masing 

peserta agar memudahkan saat terdapat pertanyaan dan kendala. Pelaksanaan 

kegiatan diikuti oleh 62 peserta dimana 31 peserta adalah perwakilan dari K/L yang 

diundang, serta 31 peserta dari BPS. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat 

memberikan pemahaman dan kejelasan dalam pengisian formulir FS3 saat akan 

melakukan pengajuan atau permintaan rekomendasi survei.  

https://romantik.bps.go.id/
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Diskusi Panel Dipandu Moderator 

 
Sesi Foto Bersama 

 
Diskusi Teknis Pengisian 

 
Asistensi Masing-masing Peserta 

 

C. Pak Kecuk Menyapa Diskominfo Pemerintah Provinsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia, dalam kegiatan Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik berperan 

sebagai Pembina Data Statistik memiliki tugas antara lain melakukan pembinaan 

penyelenggaraan Satu Data Indonesia terhadap 

Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi. Aktualisasi dari fungsi tersebut diwujudkan 

salah satunya melalui kegiatan Pak Kecuk Menyapa. 

Kegiatan Pak Kecuk Menyapa bertempat di Badan Pusat Statistik Gedung 1 

lantai 10 pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB hingga selesai. 

Format acara berupa acara offline yang bertempat di gedung BPS dan online 

melalui zoom meeting. Peserta acara offline terdiri dari pembicara, yaitu Dr. 

Suhariyanto; Dr. Eng. Imam Machdi, M.T.; dan Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat, 

serta audiens yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Madya BPS, Pejabat Fungsional 

Utama, serta para undangan. Sedangkan peserta acara online terutama berasal dari 

Dinas Komunikasi dan Informasi Tingkat Provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tingkat Provinsi. Acara terdiri dari penyampaian materi dan diskusi tanya jawab 
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antara pembicara dari BPS dengan OPD Dinas Komunikasi dan Informasi Tingkat 

Provinsi untuk berkoordinasi membahas pengumpulan data statistik secara umum 

dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara khusus. Sehingga dari kegiatan ini 

diharapkan dapat mempererat sinergitas, koordinasi, dan komitmen bersama di 

tingkat provinsi, kemudian tingkat provinsi dapat menginformasikan ke tingkat 

kabupaten/kota, dalam hal implementasi program Satu Data Indonesia yang sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

 
Persiapan 

 
Penyapaian Materi 

 
Diskusi virtual dengan peserta Tingkat 

Provinsi 

 
Akhir Acara 

 

4.1.7 Pengembangan Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik 

Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik diperuntukan untuk 

pendokumentasian pembinaan statistik yang dilakukan oleh BPS pusat maupun daerah. 

Aplikasi ini dapat diakses pada https://s.bps.go.id/dok_pembinaan. Melalui aplikasi 

yang dibangun pada tahun 2019 ini, pengguna dapat melakukan perekaman detail 

pembinaan statistik yang telah dilakukan, seperti informasi nama kegiatan, waktu dan 

tempat pelaksanaan kegiatan, dan narasumber. Selain itu, pengguna juga dapat 

mengupload file pendukung, diantaranya undangan, daftar hadir, notula, foto kegiatan, 

materi, lembar komitmen, dan file pendukung lainnya. 
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Pada tahun 2020, Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik tidak banyak 

mengalami perubahan. Aplikasi ini berada dalam tahap pemeliharaan dan 

pengembangan. Pengembangan yang dilakukan yaitu pada halaman Formulir 

Dokumentasi Pembinaan Statistik. Pada halaman tersebut, terdapat penambahan 

rincian yang perlu diisi yaitu kategori pembinaan yang dilakukan. Kemudian pada isian 

penyelenggara, pengguna dapat memilih penyelenggara hingga tingkat eselon III. Selain 

itu, agar memudahkan pengguna dilakukan perubahan menu, yaitu terdapat tambahan 

menu Entri yang menjadi menu tersendiri pada menu utama aplikasi. 

 
Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik 

 

4.1.8 Penyusunan Petunjuk Teknis Metadata Statistik 

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan suatu kebijakan tata kelola data 

pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, 

dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Sesuai dengan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) diberi kewenangan sebagai 

Pembina Data Statistik. Dalam rangka mendukung implementasi SDI, pada tahun 2020 

BPS menyusun dan menetapkan petunjuk teknis terkait metadata statistik. 

Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis metadata statistik diselenggarakan 

dalam serangkaian tahapan kegiatan, antara lain : 

• Kajian Teknis  

• Penyusunan instrumen metadata 

• Penyusunan pedoman tata cara penggunaan dan pengisian instrumen serta 

cara pelaporan 
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• Uji coba  

• Penyusunan draf hukum  

• Uji publik 

• Harmonisasi peraturan perundang-undangan 

 

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya melibatkan stakeholder yang berasal dari 

internal BPS namun juga Kementerian/Lembaga lain di luar BPS. Akhirnya setelah 

melalui serangkaian tahapan kegiatan, pada tanggal 25 September 2020, Peraturan 

Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik 

ditetapkan dan diundangkan. 

   

   

Zoom Meeting Uji Coba Instrumen Metadata Statistik dan Uji Publik Petunjuk Teknis 

Metadata Statistik 

 

4.1.9 Pelaksanaan SKD 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban 

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan 

organisasi secara berkala dan berkelanjutan. BPS sebagai salah satu penyelenggara 

layanan publik, melaksanakan kewajiban tersebut melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). 
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Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam 

rangka mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan 

kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik. 

SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2020, SKD  

diselenggarakan di 515 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 

BPS Kabupaten/Kota. Kegiatan dimulai dengan perencanaan, perancangan, dan 

pembangunan kuesioner, aplikasi, dan buku panduan pencacahan dan pemeriksaan 

pada April – Juni 2020. Dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan data pada 15 Juni 

– 30 September 2020. Terkait dengan adanya pandemi Covid-19, pengumpulan data 

SKD lebih dimaksimalkan melalui media online. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

data hasil SKD 2020, diselenggarakan juga rapat koordinasi teknis Pencacahan SKD 

2020 dengan peserta merupakan perwakilan seksi DLS BPS Provinsi dan Seksi IPDS BPS 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan tahapan pengolahan, 

analisis, dan diseminasi pada Oktober – Desember 2020. Salah satu penyajian hasil SKD 

2020 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020” 

sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif 

mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, 

kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data, termasuk indikator 

utama antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan 

infografis. 
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Rakortek SKD 2020 

 
Kuesioner VKD20 

 
Cover Buku Panduan dan Pencacahan 

SKD 2020 

 
Cover Publikasi Analisis Hasil  

SKD 2020 

 

4.1.10 Pengembangan Aplikasi SKD Online 

Pengembangan Aplikasi SKD 2020 dilakukan untuk mengakomodir masukan dari 

rekan-rekan di BPS Daerah terhadap SKD 2019 yang dilakukan tahun lalu dan juga untuk 

menunjang pelaksanaan SKD 2020 yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi yang 

sedang terjadi di Indonesia yang membuat hampir seluruh kegiatan diubah menjadi 

kegiatan berbasis on-line. 

Dalam fungsinya menjadi penunjang dalam pelaksanaan SKD 2020, 

pengembangan kali ini disematkan beberapa algoritma baru yang bermanfaat untuk 

mengakomodir login Single Sign On(SSO), dashboard data ekstrim, dan juga untuk 

mempercepat proses analisis yang dapat mempermudah rekan-rekan BPS daerah dalam 

membuat Publikasi SKD 2020, selain itu juga pada SKD 2020 ini dihadirkan sebuah 

fungsi baru yang dapat menunjang pendokumentasian rencana tindak lanjut dari hasil 

rekomendasi SKD 2020. 
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Aplikasi SKD 2020 

 
Cover Publikasi Panduan Penggunaan 

SKD 2020 untuk Responden 

 
Cover Publikasi Panduan 

Penggunaan SKD 2020 untuk 

Internal BPS 

 

4.1.11 Internalisasi Kegiatan Subdirektorat Rujukan Statistik 

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan  

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, BPS memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai 

koordinator  kegiatan  statistic di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPS 

melakukan fungsi   Koordinasi Integrasi, Standardisasi, dan Sinkronisasi. Dengan 

demikian, BPS harus dapat  menjadi  rujukan pelaksanaan kegiatan statistik. Informasi 

metadata kegiatan statistik tersimpan dalam Sistem Informasi dan Rujukan Statistik 

(SIRUSA). Penghimpunan metadata kegiatan statistik dilakukan oleh BPS Provinsi dan 

Kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. Subdirektorat Rujukan Statistik memiliki 

tugas dan tangung jawab dalam Survei Kebutuhan Data (SKD), Rekomendasi Statitik, 

penghimpunan metadata statistik, dan tak luput juga Satu Data Indonesia dengan 

adanya Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019. Oleh karena itu Subdirektorat Rujukan 

Statistik melakukan internalisasi kepada pelaksana layanan di BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kota. 
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Pada bulan November 2020 Subdirektorat Rujukan Statistik melakukan 

perjalanan dinas dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

rekomendasi statistik. Tak luput juga menyebarkan informasi tentang Metadata dan 

SIRuSa, Survei Kebutuhan Data,  Dokumentasi Pembinaan Sektoral dalam rangka 

Reformasi Birokrasi, serta sosialisasi informasi terkait Perpres Satu Data Indonesia. 

  

  

  

Dokumentasi Internalisasi Kegiatan Subdirektorat Rujukan Statistik kepada pelaksana 

layanan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota 

 

4.1.12 Pengembangan SDM 

A. Kursus metadata  

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang wajib terus 

dilakukan, terutama dalam era perkembangan teknologi saat ini yang terus 

berkembang memaksa sumber daya manusia juga terus berkembang mengikutinya. 

Subdirektorat Rujukan Statistik sebagai unit kerja yang menangani metadata di Badan 

Pusat Statistik juga turut mengembangkan ilmu pegawainya terkait metadata dengan 

mengikuti kursus Compiling National Metadata for the Sustainable Development 

Goals dari United Nation for the Asia and Pacific (UNSIAP). Sebanyak delapan (8) 
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pegawai Subdirektorat Rujukan Statistik mengikuti kursus yang diselenggarakan dari 

10 Agustus sampai dengan 11 September 2020. 

 
Sertifikat kursus Compiling National Metadata for the SDGs 

 

B. Warung Kompetensi Pegawai (WARKOP)  

Warung Kompetensi Pegawai (Warkop) merupakan sarana pengembangan SDM 

yang memadukan media digital dan teknologi daring. Warkop menyediakan 

berbagai menu pembelajaran pengembangan kompetensi baik kemampuan teknis, 

sosio kultural maupun manajerial. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia 

melalui warkop diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS yang bekerjasama dengan 

IndonesiaX, serta dapat diakses pegawai yang terdaftar.  

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 10 (sepuluh) pegawai Subdirektorat Rujukan 

Statistik telah memanfaatkan warkop dalam pengembangan kompetensi dengan 

berbagai kursus seperti: Public Speaking, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 

Digital Marketing with Social Media, Post Disruption, Keamanan Informasi: 

Melindungi Informasi anda di Era Digital, Urgensi Literasi Dalam Menulis, 

Mengekspresikan Data melalui Infografis, dll.  
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Berbagai kursus yang terdapat di Warkop 
 

C. Regional Training Workshop on SDMX for Economic Statistics 

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat kesempatan untuk 

mewakili Indonesia dalam kegiatan Regional Training Workshop on SDMX for 

Economic Statistics yang diselenggarakan oleh United Nations Statistics Division 

(UNSD) bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 24 – 28 

Februari 2020, bertempat di Kantor Pusat ADB, Manila, Filipina. Peserta Regional 

Training Workshop on SDMX for Economic Statistics berasal dari perwakilan seluruh 

negara-negara di ASEAN. Setiap negara berhak mengirimkan 3 (tiga) orang 

perwakilan dalam kegiatan tersebut. Indonesia yang diwakili oleh BPS, mengirimkan 

perwakilan dari Subdirektorat Rujukan Statistik, Subdirektorat Statistik Ekspor, dan 

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran. 

Selama kegiatan Regional Training Workshop on SDMX for Economic Statistics, 

para peserta diberikan materi dasar tentang SDMX, Data Structure Definition (DFD) 

untuk data-data yang terkait dengan National Account dan statistik ekspor impor, 

dan tools yang digunakan (misalnya : mapping assistant). Namun demikian, para 

peserta tidak hanya menerima materi saja tetapi juga harus mempresentasikan 

kondisi terkini di institusi masing-masing terkait dengan implementasi SDMX, 

permasalahan apa saja yang dihadapi dalam implementasi SDMX, dan harapan yang 

ingin dicapai dari kegiatan Regional Training Workshop on SDMX for Economic 

Statistics. 

 
Penyampaian Materi Oleh Perwakilan 

Delegasi Indonesia 

 
Foto Bersama Seluruh Peserta 
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4.2 Laporan Kegiatan Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 

4.2.1 Upaya Pengembangan TI (E-Government) 

Salah satu upaya Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik untuk peningkatan 

kualitas dan layanan publikasi dan kompilasi statistik adalah dengan penggunaan 

teknologi informasi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, dengan 

mengembangkan sistem guna mendukung kegiatan layanan publikasi dan kompilasi 

statistik. Di tahun 2020, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik mngembangkan dan 

memelihara 4 (empat) aplikasi pendukung layanan publikasi dan kompilasi statistic 

sebagai berikut: 

A. Pengembangan Sistem Portal Publikasi 

Pengembangan  Sistem  Portal  Publikasi  dilakukan  untuk  mendukung  

perbaikan  kinerja pelayanan publikasi BPS dalam proses penerbitan publikasi baik di 

pusat maupun di daerah. Pengembangan sistem portal publikasi oleh Subdit Publikasi 

dan Kompilasi Statistik dilakukan dalam upaya memudahkan dan menyederhanakan 

proses penerbitan publikasi mulai dari pengelolaan metadata publikasi, softcopy, 

hingga monitoring dan evaluasi. 

Di tahun 2020 dilakukan pertemuan dengan pengguna portal publikasi di daerah 

untuk membahas kendala-kendala dalam penggunaan portal dan pembaharuan-

pembaharuan yang dapat dilakukan untuk membuat sistem menjadi lebih baik. 

Dengan kondisi pandemik, diskusi perkembangan portal juga terus dilakukan melalui 

media online seperti Whatsapp Group. Perkembangan sistem yang dilakukan pada 

2020 antara lain adanya fasilitas untuk mengubah Bahasa dan frekuensi terbit melalui 

edit ARC dimana pengguna dapat langsung menggantinya hingga ke Website; 

pembuatan fasilitas percepatan dalam rangka memenuhi kebutuhann percepatan rilis 

publikasi Statistik Indonesia (SI), Daerah Dalam Angka (DDA), dan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), penyesuain fasilitas pemeriksaan softcopy publikasi, dan 

pembuatan menu penerimaan laporan pemantauan ARC kabupaten/kota dalam 

rangka meningkatkan evaluasi rilis publikasi ARC oleh BPS Daerah. 
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Foto-Foto Kegiatan Rapat: 
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B. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik 

(SIMOTIK) 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK) adalah 

sistem yang dibangun untuk memonitor mekanisme penerbitan publikasi. Pengguna 

yang terlibat pada SIMOTIK ini terdiri dari subject matter sebagai pembuat publikasi; 

Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik; Bagian Percetakan, Arsip, dan Ekspedisi 

(Subbagian Percetakan dan Penjilidan); Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Subbagian 

Layanan Pengadaan); Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan 

(Subbagian Penyimpanan); serta Bagian Percetakan, Arsip dan Ekspedisi (Subbagian 

Arsip dan Pendistribusian). 

Pada tahun 2020, sehubungan dengan kondisi pandemi dimana aktivitas 

pencetakan sangat dikurangi, SIMOTIK melakukan penyesuaian pada aktivitas 

upload untuk publikasi yang tidak dicetak. Selain itu dikembangkan juga sistem 

pengajuan cetak untuk publikasi lama yang ingin dicetak kembali, atau pengajuan 

cetak publikasi daerah untuk dicetak di pusat. Secara infrastruktur, telah dilakukan 

juga beberapa perubahan interface yang menggunakan widget bootstrap menjadi 

tabel html karena adanya perubahan pada restriksi server. Alur pembaruan berkas 
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juga diperbarui dimana khusus untuk berkas pencetakan maka berkas diperbarui pada 

menu tersendiri yakni pengajuan cetak. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi 

juga ditambahkan, yakni adanya monitoring untuk proses cetak dan publishing. 

Foto-foto Screenshot SIMOTIK: 

 

 

 

C. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berita Resmi Statistik (SIMBRS) 
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Pembangunan Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS) bertujuan untuk 

memudahkan pegawai BPS dalam melakukan pengelolaan terhadap penyusunan 

naskah Berita Resmi Statistik (BRS). Sistem ini baru diimplementasikan dan 

disosialisasikan di tahun 2019. Sistem ini dibuat karena adanya masalah-masalah pada 

mekanisme berjalan saat penyusunan naskah BRS. Sistem ini dibuat untuk dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan: 

a. Untuk melihat timeline pengerjaan BRS, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat 

melihat sejauh mana BRS sudah dikerjakan. 

b. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi BRS secara efektif dan efisien. 

c. Memberikan notifikasi kepada pihak terkait yang bertanggung jawab selama 

pengerjaan BRS. Dengan demikian, waktu pengerjaan BRS akan semakin efektif 

karena petugas dapat memberi dan menerima respon lebih cepat. 

d. Mekanisme persetujuan naskah (Approval) dari pimpinan agar pencetakan yang 

dilakukan oleh penggandaan menjadi efisien. 

Pengembangan sistem yang dilakukan pada tahun 2020 adalah menambahkan 

fitur untuk melakukan input dan generate headline secara otomatis sehingga 

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik lebih mudah untuk membuat headline 

yang akan dikirimkan ke percetakan. Selain itu ditambahkan juga fitur surat presiden 

sehingga surat yang diberikan untuk presiden bisa di-generate secara langsung 

berdasarkan data BRS yang ada. Pada akhir tahun 2020, dilakukan pengembangan 

update SIMBRS yang masih berjalan sampai dengan sekarang. SIMBRS dikembangkan 

agar unit kerja dan pegawai bisa lebih dinamis lagi, yakni penerapan fitur SSO, dan 

penambahan fitur untuk manajemen LBDSE. 
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Foto-foto Screenshot SIMBRS: 
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D. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi 

(SIMDASI) 

Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) dibangun 

dalam upaya mengharmonisasi kegiatan pengumpulan data DDA dengan rencana 

dan strategi pembangunan Satu Data Indonesia (SDI). Sebagai langkah awal, BPS 
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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. 

SIMDASI merupakan suatu bentuk inovasi yang dibuat untuk memfasilitasi 

kompilasi dan monitoring data SI dan DDA. Sinkronisasi data yang disajikan pada SI 

dan DDA diharapkan dapat meningkat dengan adanya Simdasi. Simdasi memperbaiki 

tata kelola pengumpulan data SI-DDA. Sistem kompilasi data yang dikembangkan 

disesuaikan dengan kesiapan kementrian/lembaga (K/L) dalam men-support data. 

Pada Simdasi mekanisme kompilasi data dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu 

interoperabilitas, sentralisasi, dan desentralisasi. 

Pada tahun 2020 SIMDASI melakukan updating sistem dari versi 1 ke versi 2 pada 

bulan Januari 2020 dengan beberapa perubahan antara lain : 

a. Penyediaan API SIMDASI–Website 

b. Perbaikan Security hasil analisis tim JKD 

c. Perbaikan arsitektur dan source code berdasarkan hasil evaluasi versi 1 

d. Interoperabilitas dengan sistem Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 

Selain itu dengan adanya evaluasi penyediaan data pada tahun 2019 tabel yang 

ada dalam SIMDASI berkurang dari 120 tabel menjadi 115 tabel. Dari 115 tabel tersebut 

terdapat beberapa tabel yang berubah metode kompilasinya dari desentralisasi 

menjadi interoperabilitas sebanyak 15 tabel dan 10 tabel berubah dari desentralisasi 

menjadi sentralisasi. 

Pada tahun 2020 SIMDASI berhasil menyediakan 94,56% tabel yang ditargetkan 

untuk tersedia di seluruh Indonesia. Angka tersebut dapat dirinci menjadi berikut : 

a. Interoperabilitas (100%) 

b. entralisasi (99,17%) 
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c. Desentralisasi (74,25%) 

Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa angka partisipasi pengguna SIMDASI dalam 

mengisi tabel desentralisasi masih dibawah 75%. 

Masih pada tahun 2020, tim SIMDASI melakukan evaluasi terkait versi 2 sehingga 

dilakukan pengembangan dengan restrukturisasi secara masif untuk memenuhi 

kebutuhan baru dan mengatasi kekurangan yang ada pada versi 2. Pengembangan 

SIMDASI dari versi 2 ke versi 3 dilakukan antara bulan Agustus 2020 sampai Desember 

2020 ada beberapa hal antara lain : 

a. Efisiensi Database (Normalisasi, Pembuatan View Tabel) 

b. Perbaikan Komponen sistem menyesuaikan dengan konsep SDI 

c. Modul Tabel SIMDASI 

d. Modul Monitoring  

e. Core Program 

4.2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik juga berupa pelaksanaan pembinaan dan 

pelatihan. Sebagai pengembangan SDM, diadakan pelatihan berbasis TI dan design. 

Berbagai upaya ini dilakukan agar kualitas SDM meningkat dan mampu menghasilkan 

output yang lebih optimal. 

A. Pembinaan Publikasi 

Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik melakukan pembinaan kepada SDM BPS 

daerah terkait pengelolaan data hasil kompilasi statistik, pemanfaatan software 

Adobe CC dalam pembuatan publikasi, serta evaluasi publikasi mencakup evaluasi 

upload softcopy dan evaluasi ARC kepada Kepala Seksi Diseminasi Layanan Statistik 

BPS Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada tanggal 19–

21 November 2020 di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Kegiatan pembinaan ini terbagi dalam beberapa jenis  kegiatan yaitu: 

- Pelatihan SIMDASI 
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- Pelatihan pembuatan/penyusunan publikasi menggunakan software Adobe 

Indesign 

- Evaluasi ARC publikasi 

- Evaluasi upload softcopy publikasi 

 

 

Registrasi Peserta 

  

 

Pembukaan 
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Pelatihan SIMDASI 

  

  

Pelatihan pembuatan/penyusunan publikasi menggunakan software Adobe Indesign 

  

  

Evaluasi ARC publikasi dan Evaluasi upload softcopy publikasi 
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Penutupan 

  

  

Kegiatan Pembinaan Publikasi adalah momen yang tepat untuk melakukan 

sosialisasi mengenai peraturan terkait Publikasi dilakukan agar setiap BPS daerah 

dapat sepaham dalam menginterpretasi peraturan yang telah ditetapkan. Sementara 

itu, inventarisasi saran dan permasalahan yang ditemui di daerah dapat dilakukan 

lebih dalam sehingga solusi perbaikan seperti perubahan aturan ataupun standar 

dapat dilakukan dengan tepat dan efisien. 

 

B. Pelatihan Penulisan Dalam Bahasa Inggris (Technical Writing) 

Visi misi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data 

Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi yang baru tersebut berarti 

bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, 

untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia 

Maju. Sebagai penyedia data statistik nasional maupun internasional, BPS dituntut 
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untuk menyediakan publikasi dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris). Untuk itu tahun 2020 perlu dilakukan pengembangan kemampuan sumber 

daya manusia (SDM) BPS dalam menyusun publikasi berbahasa inggris.  

Pelatihan Penulisan dalam Bahasa Inggris yang dilakukan ini mempunyai maksud 

dan tujuan, yaitu: 

a. Meningkatkan kemampuan dalam penulisan publikasi yang sesuai dengan kaidah 

penulisan Bahasa Inggris yang baik dan benar. 

b. Meningkatkan kemampuan dalam menulis yang efektif dalam Bahasa Inggris. 

Dikarenakan masa pandemi, pelatihan dilakukan secara daring dengan 

memperhatikan jadwal WFH/WFO pegawai yang telah disusun dan mematuhi 

protokol kesehatan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2−23 November 2020 

menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 

Dokumentasi Pelatihan: 

Class A 
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Class B 

 

Class C 
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4.2.3 Kegiatan Pengadaan untuk Mendukung Perwajahan Publikasi 

A. Pengadaaan Adobe CC 2020 (Penambahan Lisensi Software Pendukung Perwajahan 

Publikasi BPS) 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan pengguna data 

dalam memahami data statistik yang dihasilkan BPS, perlu dikembangkan suatu teknik 

penyajian data yang lebih menarik (Infografis). Sejalan dengan program yang diusung 

oleh Badan Pusat Statistik yang ingin mengembangkan inovasi dalam diseminasi data 

statistik melalui teknik visualisasi data dan rangkaian cerita (story telling), maka infografis 

menjadi satu isu yang penting dalam mendiseminasikan produk-produk BPS, baik 

infografis statis (dalam bentuk cetak/publikasi), infografis dinamis (videografis) maupun 

infografis interaktif (aplikasi/web). 

Untuk mendukung pembuatan infografis hasil kegiatan dengan berbagai output 

media tersebut diperlukan software pendukung yaitu Adobe Creative Cloud 2020. 

Adobe CC 2020 ini merupakan kumpulan software desain grafis yang cukup lengkap 

dan powerful karena mendukung pembuatan desain grafis seperti tata letak publikasi 

dalam bentuk buku, liflet/booklet (Adobe Indesign), pembuatan desain kover publikasi, 

editing vektor dan infografis statis (Adobe Illustrator), editing foto/gambar (Adobe 

Photoshop), pembuatan infografis dinamis dan interaktif seperti pembuatan videografis 

dan berbagai fasilitas tambahan lainnya (Adobe After Effect, Adobe Premiere, Adobe 

Audition, Adobe Animate) yang dapat mendukung pembuatan berbagai media 

visualisasi data secara online (web) dan berbagi mobile dokumen dalam bentuk PDF 

(Adobe Acrobat) bahkan untuk pembuatan Website (Adobe Dreamweaver).  

Pembelian lisensi software ini ditujukan agar dalam pembuatan berbagai desain dan 

kreativitas produk dengan berbagai jenis output di BPS tersebut tidak menggunakan 

software ilegal. Software Adobe CC sudah digunakan di BPS untuk pembuatan publikasi 

resmi yang diterbitkan. BPS melakukan pembelian lisensi sebanyak 50 unit dengan 

jangka waktu dua tahun untuk didistribusikan kepada: 16 lisensi untuk unit kerja BPS 

Pusat dan 34 lisensi untuk BPS Provinsi seluruh Indonesia.  
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B. Pengadaan Bank Gambar 

Untuk menambah koleksi gambar, dilakukan pengadaan gambar dan elemen lain di 

tahun 2020 yang berupa akses satu tahun berupa gambar dari Shutterstock; akses satu 

tahun berupa elemen graphics, fonts, templates dan stock video, music tracks dan sound 

effects, dan elemen lainnya dari Freepik dan Envato Elements; serta pembelian plugin 

dan paket templates dari Envato Market dan misterhorse.com. Dengan dilakukan 

pengadaan bank gambar dan elemen lain seperti  graphics, fonts, 3D, templates dan 

stock video, music tracks dan sound effects tersebut, diharapkan kualitas dan 

pemanfaatan foto atau gambar untuk halaman pembatas setiap topik dalam publikasi 

BPS menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu, juga berguna dalam pembuatan 

booklet, leaflet, poster dan video agar kualitas hasil desainnya lebih baik. 

Screenshot Akun Pengadaan Bank Gambar: 

a. Shutterstock 

 

b. Envato Elements 
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c. Freepik 
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d. Lisensi Misterhorse 

 

 

e. Item Videohive 
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Screenshot Foto-foto dari Shutterstock: 
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C. Pengadaan Laptop Videografis 

Pengadaan laptop videogarfis ini bertujuan mendukung pencapaian Misi BPS:  

Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik 

Nasional dengan meningkatkan kualitas video promosi  BPS melalui pengadaan 

peralatan penyusunan video promosi statistik serta pengadaan laptop videografis.  

 

 

Foto Laptop Videografis: 
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4.2.4 Kegiatan Kompilasi Naskah 

A. Penyusunan publikasi Statistik Indonesia 

Penyusunan publikasi Statistik Indonesia dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publikasi dengan memberikan informasi yang lengkap dan efektif 

mengenai data statistik kepada pengguna data BPS. Statistik Indonesia merupakan seri 

publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS 

dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan 

iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi, pertanian, 

pertambangan energi, industri, konstruksi, pariwisata, transportasi komunikasi serta data  

perekonomian lainnya di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada 

tingkat provinsi dan internasional untuk melihat perbandingan antarwilayah dan 

antarnegara.  

Pada tahun 2020, dilakukan percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia 2020 untuk 

penyediaan data dalam Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan 

memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai profesi. Pada bulan Februari 2020 dirilis 

publikasi Statistik Indonesia, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 

kemudian pada bulan April 2020 dirilis publikasi Statistik Indonesia 2020. Adapun untuk 

meningkatkan kualiatas data pada publikasi Statistik Indonesia dilakukan FGD dan Rakor 

dengan Kemeterian dan Lembaga yang membahas mengenai data/informasi yang akan 

disajikan di publikasi Statistik Indonesia. Rakor Kapusdatin dilakukan tanggal 30 Januari 

2020 di Kantor Badan Pusat Statistik dengan mengusung tema “Penguatan Data Statistik 

Sektoral K/L menuju Satu Data Indonesia untuk mendukung Indonesia Maju”. Kegiatan 

ini dilakukan sebelum pandemi sehingga memungkinkan dilakukan pertemuan langsung 

(offline). 

Foto-foto Kegiatan  
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B. Penyusunan publikasi Statistik Indonesia 2020 dalam Infografis 

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publikasi, Subdit Publikasi dan 

Kompilasi Statistik pada tahun 2020 menyusun publikasi Statistik Indonesia 2020 dalam 

Infografis. Publikasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna data 

dalam memahami data yang disajikan pada Statistik Indonesia 2020. Publikasi ini juga 

menggambarkan visualisasi data Statistik Indonesia 2020 menurut wilayah, yang 

divisualisasikan dengan peta wilayah Indonesia menurut provinsi. 
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C. Penyusunan BRS dan publikasi Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) 

Penyusunan BRS dan publikasi Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) setiap 

bulan untuk memberikan informasi mengenai data-data penting yang dihasilkan oleh 

BPS. Dalam penyusunan publikasi ini dilakukan koordinasi antara subject matter dan tim 

tata naskah publikasi, untuk menghasilkan publikasi yang lebih berkualitas (akurat dan 

tepat waktu).  

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE) menyajikan beragam jenis data 

dan informasi yang mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis 

BPS berasal dari hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi 

pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran 

BPS di seluruh Indonesia. Keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini 

merupakan statistik resmi (official statistics) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2020, dilakukan persiapan wajah baru LBDSE 

yang mana akan digunakan mulai Januari tahun 2021. Persiapan meliputi, 

pembuatan/desain template wajah baru LBDSE dan pertemuan dengan subject matter 

dalam rangka sosialisasi wajah baru LBDSE 2021.  

 

Foto-foto Kegiatan Persiapan Wajah Baru LBDSE 2021: 
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D. Penyusunan Buku katalog publikasi 

Buku katalog publikasi disajikan untuk memberikan informasi daftar kumpulan 

publikasi BPS yang terbit setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini, dilakukan penyusunan 

buku Katalog Publikasi kembali oleh Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik. 

Tantangan kegiatan penyusunan buku Katalog Publikasi 2020 ini dilakukan di masa 
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pandemi, sehingga koordinasi antar pegawai Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 

dilakukan secara online.   

 

4.2.5 Kegiatan Evaluasi Publikasi 

A. Evaluasi publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) 

Penilaian terhadap Daerah Dalam Angka (DDA) perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas publikasi DDA. Penilaian DDA terbaik juga diharapkan dapat 

memacu kinerja BPS daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas baik dari sisi 

tampilan maupun dari kelengkapan dan konsistensi data.  

B. Evaluasi publikasi Statistik Indonesia 

Dalam rangka meningkatkan kualitas diseminasi data publikasi Statistik Indonesia 

(SI),  dilakukan berbagai upaya dalam perbaikan pengelolaan data yang dihasilkan 

sehingga pada akhirnya data yang dihasilkan dalam Statistik Indonesia dapat lebih akurat 

dan terpercaya. Perbaikan kualitas data ini termasuk didalamnya melakukan perbaikan 

dalam mekanisme  kompilasi data Statistik Indonesia. 

 

 

4.3 Laporan Kegiatan Subdit Layanan dan Promosi Statistik 

4.3.1 Implementasi Aplikasi Manajemen Tabel Subject Matter (MTSM) 

Dalam operasional pelaksanaan pengelolaan Website BPS RI, ada dua aktor yang 

terlibat secara aktif dalam proses bisnis kegiatan pengelolaan konten Website. Kedua aktor 

itu adalah: 

a. Webadmin, yaitu orang yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan 

monitoring, evaluasi, pengaturan standar kelayakan serta melakukan perekaman 

informasi dari setiap konten yang akan ditampilkan pada halaman frontend Website.  

b. Webmaster, yaitu orang yang ditunjuk oleh subject matter dan bertanggung jawab 

menyediakan konten-konten yang akan diinputkan oleh webadmin, disebut  juga 

dengan istilah content/data supporting. 
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Salah satu konten yang perlu disediakan oleh webmaster yaitu tabel statistik baik 

tabel statis maupun dinamis. Lain halnya dengan konten Publikasi dan BRS, penyampaian 

tabel statistik dari sejumlah 42 webmaster ke webadmin tidak termonitoring dengan baik. 

Hal tersebut salah satunya dikarenakan tidak adanya ARC untuk tabel statistik. Dengan 

tidak adanya ARC tersebut, manajemen tabel statistik untuk webadmin yang hanya 

berjumlah 5 orang tidak terorganisir secara maksimal.   

Selain itu, monitoring update data dari subject matter sangat rendah jika 

dibandingkan dengan tingginya minat pengunjung Website BPS RI akan tabel statistik ini. 

Tidak sedikit konsumen mengeluhkan keterlambatan series data pada tabel statistik di 

Website BPS RI. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada konsumen data dan 

menurunnya integritas dari BPS sendiri sebagai penyedia data publik. 

Untuk itu, tim Website mengembangkan aplikasi tata kelola tabel Subject Matter 

yang dikenal dengan sebutan aplikasi MTSM. Sejak semester 2 tahun 2020 yaitu dimulai 

dari bulan Juli 2020 telah sukses dilakukan tata kelola baru melalui MTSM. Ada 1500 tabel 

Website yang sudah dikelola Subject Matter. MTSM memungkinkan webmaster untuk : 

a. Melakukan setting kepemilikan tabel 

b. Mengisi ARC tabel berdasarkan kepemilikan 

c. Mengupdate tabel sesuai dengan waktu ARC yang ditetapkan 

Di sisi lain, MTSM memungkinkan admin Website untuk : 

a. Verifikasi tabel yang telah diupload oleh webmaster 

b. Monitoring ARC tabel 

c. Monitoring keaktivan websmater masing-masing Subject Matter  

Hasil upload dan entri data oleh webmaster di dalam aplikasi MTSM akan 

dimoderasi/verifikasi dahulu oleh tim Web di LPS, selanjutnya jika isian data dan metadata 

lengkap, akan ditayangkan di Website BPS. Jika dalam proses verifikasi terdapat 

data/metadata/file upload yang tidak lengkap/error atau ada konfirmasi terkait data, maka 

hasil entri/upload akan dikembalikan lagi ke SM untuk dicek ulang. SM dapat melihat di 

Dashboard MTSM pada tabel 'Daftar Tabel/Indikator Konfirmasi Ulang' yang berisi list 

tabel/indikator yang perlu mendapat penjelasan/konfirmasi ulang dan SM/webmaster 
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dapat langsung melakukan upload ulang tabel/indikator pada list menu konfirmasi ulang 

tersebut. 

Terkait penghapusan tabel, penambahan tabel, merger tabel dan pertanyaan 

lainnya, SM/webmaster dapat menghubungi webadmin di menu Hubungi Kami dan 

menyertakan lampiran surat Eselon 3. Terkait penghapusan tabel, SM/webmaster harus 

menjelaskan alasan penghapusan tabel untuk menjadi informasi di Subdit Layanan dan 

Promosi kepada pengguna data Website BPS. 

Untuk permintaan tabel baru (yang sebelumnya tidak ada di Website BPS), 

SM/webmaster dapat menghubungi webadmin dengan menu hubungi kami dengan 

menyertakan surat eselon 3, layout tabel dan contoh datanya beserta informasi jadwal 

ARC per tabel baru, untuk selanjutnya webadmin akan membuatkan tabel beserta ARCnya. 

 

4.3.2 Pengembangan Website Landing Page SP2020 

Landing Page SP2020 merupakan aplikasi berbasis Website yang dapat 

mempermudah penyajian informasi mengenai kegiatan Sensus Penduduk 2020. Apliksasi 

ini bersifat dinamis yaitu menggunakan API sehingga BPS dapat melakukan penyajian 

informasi tanpa mengubah source code pada Website dan mempermudah penyebaran 

informasi mengenai Sensus Penduduk 2020 secara cepat dan mudah diakses masyarakat 

umum. 

Secara garis besar, konten dari Landing Page ini terdiri atas FAQ, berita, foto, video, 

dokumen dan FAQ. Pada awal perkembangannya di tahun 2019, manajemen konten yang 

ada pada Website Landing Page SP2020 masih bersifat statis dan manual. Konten berita 

diambil dari webAPI, sedangkan untuk konten lainnya masih mengunggah secara manual 

melalui FTP dan memasukkan list kontennya ke dalam JSON.  

Pada Tahun 2020, dikembangkan backend System Landing Page 2020. Sehingga 

konten-konten yang ditampilkan di Landing Page SP2020 tersebut sudah bersumber dari 

API dan kontribusi dari BPS Seluruh Indonesia. API yang digunakan diantaranya webAPI 

BPS seluruh Indonesia untuk konten berita, Instagram API dengan hashtag #SP2020 untuk 

konten Foto, dan Youtube API untuk konten video. Metode pengumpulan data berbasis 

kontribusi ini akan membuat Website Landing Page SP2020 kaya akan konten jika seluruh 
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pengguna (dalam hal ini BPS seluruh Indonesia) berperan aktif dalam kontribusi konten. 

Selain itu, adanya penarikan konten melalui API juga akan menambah kekayaan konten. 

Ketika pengguna mengunjungi Website, akan muncul halaman Beranda  dengan antarmuka 

seperti gambar berikut. 

 

Halaman Beranda Website Landing Page SP2020 setelah Pengembangan 

 

 

Timeline kegiatan pengembangan Website Landing Page SP2020 Tahun 2020 

 

Backend system telah dikembangkan sejak tahun 2019, versi pertama rilis pada 15 

Januari 2020, dan terus mengalami perkembangan hingga akhir bulan januari sebelum 

memasuki jadwal Sensus Penduduk 2020 Online. Sedangkan Front selalu mengalami 

pengembangan di bulan Januari hingga Februari 2020, karena ada banyak konten yang 

ditambahkan seperti penjelasan terkait Sensus Penduduk Online, penghapusan dan 

penambahan informasi terkait Sensus Penduduk 2020, dan sebagainya. Pada akhir bulan 

Maret 2020, pengembangan yang dilakukan adalah menambahkan informasi terkait 

perpanjangan jadwal SPO hingga bulan Mei 2020, sedangkan akhir bulan Mei 2020 

memberi informasi terkait periode Sensus Penduduk Online yang akan segera berakhir dan 
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juga ucapan terimakasih kepada masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam 

Sensus Penduduk Online. Sedangkan pada bulan September 2020, pengembangan 

frontend dikhususkan untuk memberikan informasi terkait Sensus Penduduk wawancara. 

Selain itu, awal Februari 2020 juga telah dikembangkan fitur Kontak Kami yang 

mengumpulkan informasi terkait alamat, nomor telepon (Call Center SP2020), email, chat-

interaktif, dan waktu pelayanan baik dari BPS Pusat, maupun BPS Provinsi. Halaman ini 

membantu masyarakat yang ingin menghubungi BPS di daerah untuk menanyakan 

informasi terkait Sensus Penduduk 2020.  

 

 

Halaman Kontak Kami 

    

4.3.3 Pengembangan Webiste Sensus Penduduk 2020 

BPS melaksanakan kegiatan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) di seluruh 

wilayah Indonesia secara menyeluruh dengan metode kombinasi, yaitu pada bulan 

Februari-Maret 2020 dengan metode Sensus Penduduk Online (SPO) dan pada bulan Juli 

2020 dengan metode wawancara (SPW) untuk menghasilkan data karakteristik 

kependudukan. Kegiatan Sensus Penduduk ini menggunakan data administrasi 

kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi 
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pada pelaksanaan SP2020. Upaya ini menjadi langkah penting pewujudan satu data 

kependudukan Indonesia. 

Pembangunan Website Sensus Penduduk 2020 adalah untuk mendukung 

tersedianya Sistem Website Sensus Penduduk BPS yang mampu mendiseminasikan data 

Hasil Sensus Penduduk 2020 dan data Sensus Penduduk periode sebelumnya ke publik, 

serta mampu mendukung pengelolaan proses bisnis fase disseminate pada GSBPM, 

terutama data dan metadata hasil kegiatan Sensus Penduduk BPS, yang terintegrasi dengan 

sistem lainnya di lingkungan BPS. 

Untuk merealisasikan Sistem Website Sensus Penduduk BPS sebagai pintu keluar 

utama data dan metadata seluruh kegiatan Sensus Penduduk, baik data Sensus Penduduk 

2020 dan Sensus Penduduk periode sebelumnya, dibutuhkan jasa konsultan untuk 

pembangunan Sistem Website Sensus Penduduk BPS. Konsultan Sistem Website Sensus 

Penduduk BPS nantinya akan mengidentifikasi existing system dan existing data/metadata 

untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pembangunan Sistem Website Sensus Penduduk 

BPS. Diharapkan dengan pelaksanaan jasa konsultan ini, sistem yang dibangun dapat 

memenuhi kebutuhan diseminasi data dan metadata kegiatan Sensus Penduduk yang 

terintegrasi di BPS. 

a. Kondisi Website Sensus sebelum pembangunan 

1) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan Sensus Penduduk ke tujuh yang akan 

dilaksanakan sejak tahun 1961 (2010, 2000, 1990, 1980, 1971, 1961).  

2) Saat ini, data Sensus Penduduk yang dapat diakses publik melalui Website hanya 

data SP2010 hingga level kecamatan, data disimpan dalam database MySQL. 

3) Untuk mendukung proses bisnis diseminasi, BPS telah memiliki beragam 

sistem/aplikasi untuk mendukung proses diseminasi data. Tiap sistem/aplikasi yang 

sudah berjalan dapat saling berkomunikasi melalui protokol pertukaran data 

melalui sebuah web service. 

4) Data Sensus Penduduk berada dalam sebuah repository data yang dapat diakses, 

baik data mikro maupun data agregat per variabel/indikator dan per level 

administrasi, melalui sebuah web service sebagai media komunikasi machine-to-

machine. 
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5) Metadata variabel/indikator, metadata kegiatan, dan metadata pendukung 

lainnya berada dalam sebuah sistem/aplikasi manajemen metadata BPS yang dapat 

diakses melalui sebuah web service sebagai media komunikasi machine-to-machine. 

6) Publikasi Sensus Penduduk dengan format PDF berada dalam sebuah 

sistem/aplikasi portal publikasi BPS yang dapat diakses (file, metadata publikasi, 

gambar cover, dll) melalui sebuah web service sebagai media komunikasi machine-

to-machine. 

7) Berita Resmi Statistik (BRS) Sensus Penduduk dengan format PDF berada dalam 

sebuah sistem/aplikasi portal publikasi BPS yang dapat diakses (file, metadata BRS) 

melalui sebuah web service sebagai media komunikasi machine-to-machine. 

8) Infografis Sensus Penduduk dengan format PNG/JPG berada dalam sebuah 

sistem/aplikasi portal BPS yang dapat diakses (file, metadata infografis) melalui 

sebuah web service sebagai media komunikasi machine-to-machine. 

9) Berita dan Kegiatan seputar SP2020 berada dalam sebuah sistem/aplikasi portal 

Website BPS yang dapat diakses melalui sebuah web service sebagai media 

komunikasi machine-to-machine. 

10) Peta Digital sebagai peta dasar pembuatan peta tematik per level administrasi dan 

per periode kegiatan sensus terdapat dalam sebuah sistem/aplikasi pemetaan BPS 

yang dapat diakses melalui sebuah web service sebagai media komunikasi machine-

to-machine. 

11) Galeri foto kegiatan di seluruh satker BPS (pusat, provinsi, kab/kota) berada dalam 

sebuah sistem/aplikasi repository gambar yang dapat diakses melalui sebuah web 

service sebagai media komunikasi machine-to-machine. 

b. Kondisi yang diharapkan setelah Sistem Website Sensus Penduduk BPS dibangun 

1) Sistem Website Sensus Penduduk BPS berfungsi sebagai pintu akses dan referensi 

seluruh diseminasi data dan metadata hasil kegiatan Sensus Penduduk BPS, baik 

data dan metadata Sensus Penduduk 2020 maupun data Sensus Penduduk periode 

sebelumnya. Serta diharapkan bisa dinamis digunakan untuk Sensus Ekonomi dan 

Sensus Pertanian semua periode. 



 

        Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik   103 

 

 

2) Sistem Website Sensus Penduduk BPS harus mampu menjaga konsistensi output 

statistik yang dikeluarkan oleh BPS. Produk statistik cetak yang sudah 

didiseminasikan harus sesuai dengan softcopy produk tersebut. Selain itu, produk 

statistik yang telah dirilis juga harus konsisten dengan data mikro yang dikeluarkan. 

3) Setiap produk statistik harus dilengkapi dengan metadata. 

4) Sistem Website Sensus Penduduk BPS memfasilitasi pengguna untuk mendapatkan 

‘fit-for-purpose’ data menggunakan mekanisme tertentu, seperti fasilitas tabel 

builder, dynamic maps, data compare, dan chart/graph, dsb. 

5) Sistem Website Sensus Penduduk BPS mampu memberikan akses data ke pengguna 

data sesuai dengan kaidah konsep di Open Data Charter. 

6) Sistem Website Sensus Penduduk BPS dapat diakses secara responsive di berbagai 

jenis ukuran layar perangkat pengguna dan kompatibel di berbagai jenis browser. 

7) Sistem Website Sensus Penduduk BPS dapat berjalan ringan dengan menunjukkan 

hasil tes Google Page Speed di status good. 

8) Sistem Website Sensus Penduduk BPS menunjukkan hasil penetration test (misal 

menggunakan aplikasi penetration test Accunetix, OWASP ZAP) yang aman dari 

kemungkinan serangan/penetrasi/intrusi Website. 

9) Akses pengelolaan sistem sesuai dengan hak akses yang telah diberikan, sehingga 

manajemen dan kelola data hanya dapat dilakukan oleh user yang telah diberi 

wewenang. 

10) Sistem Website Sensus Penduduk BPS merupakan sistem besar yang terdiri dari dua 

sistem pendukung, sistem backend untuk manajemen dan tata kelola konten dan 

sistem frontend untuk mendiseminasikan data statistik ke pengguna/publik. Berikut 

adalah modul-modul penyusun Sistem Website Sensus Penduduk BPS secara umum: 

i. Modul Pengelolaan Berita, Galeri dan Infografis 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan konten berita, galeri foto, 

dan infografis hasil Sensus Penduduk. 

ii. Modul Pengelolaan Visualisasi Data 

Modul ini berfungsi untuk membuat visualisasi data dalam berbagai bentuk 

chart/graph dari data tabular yang diberikan. 
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iii. Modul Pengelolaan Metadata  

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan seluruh metadata dari 

kegiatan Sensus Penduduk BPS. 

iv. Modul Pengelolaan Pencarian 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pencarian dari seluruh konten yang 

tersedia di Website Sensus Penduduk BPS. 

v. Modul Pengelolaan Peta Digital 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan basis data peta dasar dan 

membuat peta tematik dinamis di Website Sensus Penduduk BPS. 

vi. Modul Pengelolaan Query builder dan Tabulasi 

Modul ini berfungsi untuk menyediakan layanan kueri data dinamis secara 

mandiri oleh pengguna, serta pembuatan tabulasi data. 

vii. Modul Pengelolaan Publikasi 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan basis data publikasi, 

booklet, leaflet, dan berita resmi statistik.  

viii. Modul Pengelolaan Sistem (Frontend) 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan dwi bahasa di sistem 

frontend, tata kelola manajemen user, dan manajemen tampilan antarmuka. 

ix. Modul Pengelolaan Data Input 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan input data dan konsumsi 

konten statistik di sistem BPS lainnya melalui mekanisme API web service. 

x. Modul Web API 

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan request seluruh konten 

statistik oleh publik melalui mekanisme API web service. 

 

4.3.4 WEB API BPS 

Webapi memungkinkan data BPS untuk diberbagipakaikan. WebAPI menyediakan 

beragam services yang siap dipakai, seperti menampilkan seluruh publikasi, BRS, tabel statis, 

tabel dinamis, berita dan banyak lagi services lain yang berhubungan dengan produk BPS. 

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang webAPI BPS, bisa mengakses 
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https://webapi.bps.go.id/developer. Sedangkan untuk jenis-jenis web service yang 

disediakan oleh webAPI BPS bisa mengakses https://webapi.bps.go.id/developer. 

Pengguna Web API BPS adalah seluruh aplikasi yang telah terverifikasi status 

registrasinya dalam menggunakan Web API BPS dan aplikasi tersebut minimal melakukan 

satu request ke Web API BPS di kurun tahun tertentu. Setiap aplikasi yang telah terdaftar, 

dapat melakukan request (permintaan) data ke Web API BPS menggunakan token unik 

aplikasi masing-masing. Request dapat berupa request list BPS, request list publikasi, request 

list tabel statis, dsb. Web API BPS akan merespon setiap request yang masuk dengan sebuah 

data format JSON (Javascript Object Notation) yang dapat dibaca oleh mesin. Respon ini 

pada dasarnya adalah teks yang dapat diukur besaran ukurannya (byte) dan merupakan 

objek yang dipertukarkan. 

Tahun 2020 jumlah log akses dari aplikasi yang mengakses web API BPS tercatat 

sejumlah 13.957.357 request. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 111,92% 

dari tahun 2019 dengan jumlah 6.586.025 request. Hal tersebut menunjukkan semakin 

pentingnya data BPS untuk mendukung terwujudnya aplikasi lain. 

 

4.3.5 AllStats 

Allstats adalah sebuah aplikasi berbasis android dan iOS yang digunakan untuk 

menyebarluaskan data BPS kepada pengguna perangkat mobile. Saat ini Allstats sudah 

tersedia versi 1.6.7 dan dapat diunduh di google playstore dan app store. Dengan 

tersebarnya data BPS di 549 domain/subdomain, pengguna data yang mengakses data BPS 

melalui perangkat mobile terasa kurang praktis ketika harus selalu berpindah domain saat 

mengakses data BPS Pusat, Provinsi atau Kab./Kota. Begitu juga beberapa fitur Website 

kurang optimal apabila diakses via browser mobile, oleh karena itu diperlukan sebuah 

aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna data ketika mengakses melalui 

perangkat mobile. 

Dengan Allstats hal tersebut bisa terpenuhi karena pengguna data cukup akses 1 

aplikasi di perangkatnya untuk mengakses data dari beragam daerah di Indonesia, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tampilan dan menu yang lebih sederhana dan 

tidak terlalu kompleks dibandingkan jika mengakses langsung di browser. 

https://webapi.bps.go.id/developer
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Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat mobile dan sistem operasi 

android maupun iOS yang selalu update, maka aplikasi Allstats harus selalu mengikuti dan 

menyesuaikan dengan perkembangan tersebut agar aplikasi bisa berjalan dengan optimal 

di perangkat mobile. Oleh karena itu dalam kurun waktu April-November 2020 ini aplikasi 

Allstats sudah dilakukan update dan penambahan beberapa fitur, menyesuaikan aturan 

yang harus dipenuhi di google play atau app store, serta berdasarkan masukan pengguna, 

bug yang dilaporkan dan peningkatan performa. 

Data yang ditampilkan Allstats sama dengan data yang ada pada Website BPS 

seluruh Indonesia (1 domain BPS Pusat, 34 domain BPS Provinsi dan 514 domain BPS 

Kab./Kota), karena memanfaatkan fasilitas web service/API yang disediakan oleh BPS 

https://webapi.bps.go.id.  

Berikut ini penambahan fitur pada aplikasi AllStats: 

1. Penambahan fitur pengelolaan iklan di backend Website (April 2020) 

Dengan fitur ini menjadikan pengelolaan iklan Allstats menjadi lebih dinamis, mudah 

dan terpusat dibanding versi sebelumnya yang statis. 

 

 

 

https://webapi.bps.go.id/
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2. Update API Private (Mei 2020) 

Karena adanya kebutuhan untuk menampilkan data-data yang belum tersedia di webapi 

BPS, maka dibuat sistem api tersendiri dan hanya digunakan untuk kepentingan aplikasi 

Allstats. 

Sehingga dengan api private tersebut aplikasi Allstats sekarang bisa menampilkan 

beberapa menu/ fitur tambahan antara lain: 

• Jadwal jumpa pers 

• Publikasi populer, publikasi utama 

• Tabel populer, tabel terbaru 

• ARC Brs, sebelumnya menggunakan api webdash tetapi aksesnya sangat lambat 

• List Tabel SDG’s 

• Menu tentang kami, organisasi, layanan sudah sinkron dengan Website; Sebelumnya 

statis 

• Fitur saran dan pesan, akan terkirim ke database 

• Mencatat ke database, profil pengguna berdasar id perangkat dan tipe perangkat 

• Mencatat ke database aktifitas user, like, share, download dan bookmark, keyword 

pencarian 

• Hit setiap konten (like, share, download) terekam ke dalam database. 

• Kata kunci pencarian populer. 

 

3. Update Framework ke Versi Ionic 5 Capacitor (Mei 2020) 

Aplikasi Allstats menggunakan framework ionic, untuk memudahkan mengelola dan 

update aplikasi, karena dengan satu source code bisa menghasilkan beberapa aplikasi 

sekaligus, android, ios, pwa maupun dekstop. Seiring dengan aturan developer yang 

selalu berkembang, khususnya aturan developer iOS maka saat ini Allstats versi 1.6.7 

diupdate menggunakan Ionic 5 Capacitor. 

 

4. Update Source Code Aplikasi (Juni-Oktober 2020) 

5. Tes Aplikasi (Juni-Oktober 2020) 

6. Upload versi rilis ke google play dan app store (November 2020) 



108 Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik 

 

 

4.3.6 Penilaian ODIN 

Open Data inventory (ODIN) merupakan kegiatan untuk mengevaluasi cakupan 

dan keterbukaan data yang tersedia di halaman web sebuah official statistik nasional dan 

semua halaman web instansi pemerintah yang dapat diakses dari halaman web official 

statistik nasional tersebut. Skor penilaian ODIN dilihat dari terpenuhi atau tidaknya 

indikator ODIN dan terbuka atau tidaknya data di official statistik nasional. Penilaian 

tersebut terdiri dari cakupan dan keterbukaan. ODIN Tahun 2020/2021  memiliki kategori 

data yang dikelompokkan dalam kelompok sosial, ekonomi dan lingkungan. Penilaian ini 

mampu menggambarkan kelebihan dan kelemahan suatu sistem statistik nasional. 

Oleh karena itu, pada tahun 2020, Kepala BPS RI menginstruksikan seluruh subject 

matter untuk dapat menyediakan tabel statistik terkait indikator ODIN yang banyaknya 

lebih dari 50 indikator. Selanjutnya, tabel-tabel tersebut dapat disampaikan ke Direktorat 

Diseminasi Statistik untuk dapat diunggah di halaman web BPS RI oleh Tim Web. Kepala 

BPS RI berharap tabel-tabel yang telah dikumpulkan dan diunggah di halaman web BPS RI 

dapat meningkatkan peringkat keterbukaan dan cakupan data statistik terhadap official 

statistik Indonesia. 

Tujuan dari assessment ODIN: 

• Mencapai keterbukaan dalam hal penyediaan data yang sesuai dengan standar 

internasional 

• Menyediakan data yang lengkap dan sesuai dengan standar internasional 

• Meningkatkan akses data dan komitmen dengan pengguna data 

 

a. Matriks Kegiatan 

No Deskripsi Kegiatan 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Mengumpulkan 

informasi tabel 

statistik terkait                                                 
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ODIN beserta 

JSON-nya 

2 

Membangun 

Portal Assessment 

ODIN Tahun 

2020/2021                                                 

3 

Assessment ODIN 

Tahun 2020/2021                                                 

4 

Review hasil 

Assessment ODIN 

Tahun 2020/2021                                                 

 

b. Hasil Kegiatan 

ODIN Tahun 2020/2021 merupakan edisi kelima dari indeks yang dikumpulkan oleh 

Open Data Watch. ODIN Tahun 2020/2021 menilai cakupan dan keterbukaan dari suatu 

instansi statistik di 187 negara, lebih banyak 9 negara dibandingkan ODIN Tahun 

2018/2019. Walaupun di Tahun 2020 ini hampir seluruh negara di dunia terkena musibah 

pandemi COVID-19, tidak satupun dari ke-187 negara yang terkena dampaknya dalam hal 

penyediaan data statistik. Hasil ODIN Tahun 2020/2021 menunjukkan perkembangan 

yang baik dalam hal keterbukaan data. 

Perkembangan yang baik juga ditunjukkan dari global ranking yang didapatkan oleh 

Indonesia dibandingkan ODIN Tahun 2018/2019. Dilihat dari halaman web ODIN yaitu 

https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/IDN?year=2020, 

Indonesia menempati ranking ke-33 dari 187 negara dan ke-3 dari 11 negara Asia Tenggara. 

Nilai keseluruhan Indonesia yaitu sebesar 68 dari 100. Nilai ini merupakan kombinasi dari 

cakupan data dengan nilai sebesar 59 dan keterbukaan data dengan nilai 75. 
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c. Rincian Nilai per Kategori 

1) Kelompok Sosial 

Kategori 

Data 

Skor 2020/2021 Skor 2018/2019 

Cakupan Keterbukaan Keseluruhan Cakupan Keterbukaan Keseluruhan 

Populasi 

dan 

Statistik 

Vital 

40 70 55 30 80 55 

Fasilitas 

Pendidikan 

40 70 55 40 60 50 

Produk  

Pendidikan 

40 70 55 40 70 55 

Fasilitas 

Kesehatan 

50 80 65 50 80 65 

Produk 

Kesehatan 

40 70 55 40 70 55 

Kesehatan  

Reproduksi 

50 70 60 40 70 55 

Ketahanan  

Pangan dan 

Nutrisi 

63 70 67 - - - 

Statistik 

Gender 

50 70 60 40 70 55 

Kejahatan 

dan 

Keadilan 

40 60 50 0 0 0 

Kemiskinan 

dan 

Pendapatan 

80 90 85 60 80 70 

Statistik 

Sosial 

49 72 61 38 64 51 
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Dilihat dari tabel diatas, terdapat 1 kategori tambahan di tahun 2020 untuk 

memperkaya valuable data. Ditunjukkan pula di ODIN tahun 2020/2021, kini BPS RI 

menyediakan data untuk kategori kejahatan dan keadilan dibandingkan di tahun 

2018/2019 yang masih tidak menyediakan data untuk kategori tersebut. 

Untuk cakupan di tahun 2020/2021 sebanyak 8 kategori dan untuk keterbukaan 

sebanyak 1 kategori memiliki skor 40-60. Hal ini berarti data yang berada pada 

kategori tersebut telah memenuhi beberapa kriteria cakupan/keterbukaan. 

 

2) Kelompok Ekonomi 

Kategori 

Data 

Skor 2020/2021 Skor 2018/2019 

Cakupan Keterbukaan Keseluruhan Cakupan Keterbukaan Keseluruhan 

Akun Nasional 75 80 78 75 80 78 

Ketenagakerjaan 50 90 70 30 70 50 

       

Indeks Harga 88 90 89 75 80 78 

Keuangan Pemerintah 75 90 83 75 60 67 

Uang dan Bank 100 90 94 100 70 81 

Perdagangan 

Internasional 

100 90 94 100 70 81 

Neraca Pembayaran 0 0 0 0 0 0 

Statistik Ekonomi 69 76 73 63 61 62 

 

Dilihat dari tabel diatas, untuk ODIN 2020/2021 dan 2018/2019 tidak ada data 

yang disajikan di halaman web BPS RI di kategori neraca pembayaran sehingga untuk 

skor baik cakupan maupun keterbukaan bernilai 0. 

 

3) Kelompok Lingkungan 

Kategori 

Data 

Skor 2020/2021 Skor 2018/2019 

Cakupan Keterbukaan Keseluruhan Cakupan Keterbukaan Keseluruhan 

Pertanian dan 

Pengunaan Lahan 

50 70 60 40 90 65 
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Daur Ulang 75 90 83 88 70 78 

Energy 100 70 81 50 80 67 

Polusi 38 90 67 0 0 0 

Lingkungan 

Binaan 

60 70 65 70 60 65 

Statistik 

Lingkungan 

62 78 71 50 60 65 

 

Dilihat dari tabel diatas, di ODIN tahun 2020/2021, kini BPS RI menyediakan data 

untuk kategori polusi dibandingkan di tahun 2018/2019 yang masih tidak menyediakan 

data untuk kategori tersebut. Untuk cakupan di tahun 2020/2021 sebanyak 3 kategori 

skor 40-60. Hal ini berarti data yang berada pada kategori tersebut telah memenuhi 

hanya beberapa kriteria cakupan. Lain halnya untuk keterbukaan yang memenuhi 

sebagian besar kriteria keterbukaan. 

 

d. Skor Elemen Cakupan 

 

 

 

Untuk elemen cakupan khususnya ketersediaan data sampai level kabupaten/kota 

masih sangat rendah. Tabel statistik yang memuat data hingga level kabupaten/kota 
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masih belum masuk dalam dataset yang ada dalam Portal Assessment ODIN 

2020/2021 dengan alamat https://www.bps.go.id/indikator/. 

 

e. Skor Elemen Keterbukaan 

 

 

Dari kelima elemen keterbukaan, yang masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal 

Ketersediaan Metadata untuk indikator yang ada di halaman web. Lain halnya dengan 

elemen Pilihan Download dan Mudah Dibagipakaikan, halaman web memiliki 

kemajuan yang cukup signifikan. Halaman web memudahkan pengguna data untuk 

langsung memilih indikator yang diinginkan (bulk download). Selain itu, halaman web 

memudahkan pengguna untuk mengakses dan bekerja dengan data sehingga pengguna 

tidak butuh banyak waktu ataupun bekerja secara manual. 

 

4.3.7 Pelatihan ElasticSearch dan Penerapan dalam Search Engine Website BPS 

Dengan berkembangnya pemanfaatan data-data BPS dan semakin banyak dan 

beragamnya konten statistik di Website BPS seluruh Indonesia, dibutuhkan search engine 

yang mumpuni untuk memudahkan pengguna menemukan data yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Penyelenggaraan pelatihan Elasticsearch ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan SDM tim Website dalam mengoperasikan Search Engine 
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menggunakan Elasticsearch pada Website BPS. Secara rinci tujuan pelatihan Elasticseach 

adalah meningkatkan kemampuan tim Website dalam : 

• Menguasai service penggunaan Elasticsearch (insert, update, delete) 

• Menguasai kueri-kueri Elasticsearch (match, fuzzy, dll) 

• Menguasai fungsi-fungsi agregat data dalam Elasticsearch 

• Mengimplementasikan service Elasticsearch ke dalam framework PHP dan membuat 

antarmuka pencarian 

Dengan Pelatihan ini, maka tim Website BPS menjadi paham tentang teknologi mesin 

pencarian dengan menggunakan teknologi Elasticsearch dan dapat mengimplementasikan 

pengetahuan ini di lingkungan kerja untuk mendukung layanan data statistic melalui 

Website BPS. 

 

Dokumentasi kegiatan pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil tindak lanjut dari kegiatan pelatihan Elasticsearch ini adalah sebagai berikut : 

a. Tim Website merancang pengembangan sistem pencarian konten di Website BPS 

dengan teknologi Elasticsearch. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Maret – April 

2020. 
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b. Tim Website merancang prototype fungsi pencarian Elasticsearch dengan 

framework PHP: Yii. Kegiatan ini berlangsung pada bulan April – Mei 2020. 

c. Pada Mei 2020, Tim Website melakukan sebuah permintaan server Elasticsearch ke 

Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk mengimplementasikan prototype aplikasi 

pencarian yang sudah dibuat di local PC.  

d. Pada Mei – Juni 2020, Prototype system aplikasi pencarian berbasis Elasticsearch di 

deploy ke jaringan internal BPS. 

e. Pada Juni – Juli 2020, penyempurnaan prototype dilakukan dengan server 

Elasticsearch yang sudah diimplementasi di infrastruktur BPS. 

f. Pada Juli – Agustus 2020, proses ujicoba ETL konten Website se-Indonesia diinput 

kedalam Elasticsearch. 

g. Pada Agustus 2020, implementasi sistem pencarian dengan Elasticsearch ke Website 

BPS. Dapat diakses pada halaman berikut : www.bps.go.id/searchengine. 

 

 

Tampilan Halaman Search Engine Website BPS 

 

http://www.bps.go.id/searchengine
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Hasil Pencarian Menggunakan ElasticSearch 

 

 

Bukti Engine ElasticSearch yang Running di Infrastruktur BPS sebagai Tindak Lanjut 

 

4.3.8 Manajemen Monitoring Konten Website 

Website BPS merupakan satu produk layanan BPS yang menjadi antarmuka 

terdepan pelayanan BPS kepada publik.  Hal ini tercermin dari hasil Survei Kebutuhan Data 

(SKD) 2019, yang mencatat bahwa sebagian besar konsumen Pelayanan Statistik Terpadu 

(PST) BPS RI mendapatkan data melalui fasilitas Website dengan persentase sebesar 66,15% 

mengalahkan perpustakan sebanyak 12,56% dan telepon/faximile/dll sebanyak 0,26%. 
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Berdasarkan hal tersebut, layaklah jika Website BPS perlu terus ditingkatkan kualitasnya 

dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk itu, dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan maka diperlukan suatu analisis statistik Website pada Website BPS RI. 

Analisis statistik Website dapat diwujudkan dengan memanfaatkan portal 

monitoring konten Website berbasis web yang disebut Webdash versi 1.0. Berdasarkan 

hasil monitoring di webdash per tanggal 15 Februari 2021, di Website bps http:/bps.go.id 

terdapat sejumlah 4.230 Publikasi, 1.578 berita Resmi Statistik, 583 Tabel Statis, 1287 Tabel 

Dinamis dan 393 Berita Kegiatan. 

 

Tampilan Dashboard Webdash 

 

Berdasarkan Webdash, pengunjung Website BPS tahun 2020 adalah sebanyak 

5.646.831 pengunjung unik. Jumlah ini meningkat sebesar 81,08 % dari tahun 2019 yang 

hanya 3.118.501 pengunjung unik. Awal tahun 2020 merupakan masa pandemi yang 

mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk mengakses informasi melalui Website  

dibandingkan dengan mengunjungi layanan konsultasi maupun perpustakaan BPS secara 

langsung. 

Selain monitoring Website BPS RI, melalui Webdash juga dapat memonitoring 

Website BPS seluruh Indonesia. Berdasarkan Gambar berikut dapat terlihat bahwa BPS 
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provinsi yang memiliki konten terbanyak adalah BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (5182 

konten), disusul oleh BPS Provinsi Jawa Tengah (5147 konten) dan Jawa Timur (4973 

konten). 

 

 

4.3.9 Tabel SDG’s 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 

merupakan suatu rencana aksi global yang dsepakati oleh para pemimpin dunia termasuk 

Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi 

lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 

tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), SDGs berlaku bagi seluruh negara tanpa 

terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. 

Dalam mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, BPS 

menyediakan data-data tersebut yang dapat diakses melalui halaman 

https://www.bps.go.id/indikator/ 

https://www.bps.go.id/indikator/
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Tampilan Tabel SDGs di Website BPS 

 

4.3.10 Kegiatan Dekorasi Area Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 

Sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dimana BPS sebagai 

penyelenggara dan penyedia statistik dasar serta Permenpan No. 17 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, BPS senantiasa berupaya 

dalam meningkatkan pelayanan publik. Beberapa hal yang dilakukan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik adalah: 

a. Mengintegrasikan ruang layanan dalam Pelayanan Statistik Terpadu yang semula 

terpisah pada gedung 2 lantai 1 dan gedung 2 lantai 3. 

b. Melakukan peremajaan dekorasi ruang  Pelayanan Statistik Terpadu sebagai kesatuan 

proses integrasi Pelayanan Statistik Terpadu.  

c. Melakukan peremajaan dekorasi area gedung 2 lantai 1 sebagai bahan dari media 

promosi dan brandling BPS sebagai Penyeda Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia 

Maju kepada pengguna data yang berkunjung langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu. 

 

 

 

 

 



120 Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekorasi Area Gedung 2 Lantai 1 

 

4.3.11 Peningkatan dan Pengembangan Promosi Statistik 

Dalam melaksanakan kegiatan promosi hasil kegiatan statistik, dilakukan berbagai 

kegiatan dalam upaya penyebarluasan berbagai produk BPS sebagai berikut: 

A. Penyusunan Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi 

Indonesia (Triwulanan) 

Berkurangnya minat baca masyarakat merupakan salah satu fenomena yang 

berkembang di era milenial saat ini. Fenomena ini merupakan tantangan bagi BPS 

dalam menyajikan data dengan memberikan tampilan menarik dengan tetap 

mempertahankan kualitas serta esensi data dan informasi yang disajikan. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan waktu 

dalam mengakses data, Subdit. Layanan dan Promosi Statistik memandang perlu untuk 

melanjutkan penyusunan publikasi ringkas yang berisi beberapa indikator utama yang 

diproduksi BPS, yang kemudian dikemas dalam bentuk booklet. Peningkatan dan 

pengembangan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah berfokus pada 

pengembangan perwajahan dan desain dari booklet yang diterbitkan sehingga 
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tampilan booklet menjadi lebih menarik dan menyesuaikan tema dengan nuansa 

Sensus Penduduk 2020. Adapun konten yang ditampilkan masih sama dengan booklet 

tahun 2019 namun ada sedikit perubahan jenis tabel dengan pertimbangan 

ketersediaan data dan mempertahankan series data yang ditampilkan. 

 

 

Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-

Ekonomi Indonesia (Triwulanan 2020) 

 

B. Penyusunan Leaflet Seputar Informasi Produk BPS 

Dalam rangka memberikan informasi produk BPS kepada para pengguna, disusun 

leaflet Transdata BPS serta leaflet yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris bagi 

para pengguna luar negeri khususnya, seperti Zero-Tariff Policy untuk permintaan data 

yang berasal dari instansi/organisasi internasional tertentu dan Public Service Standard. 

Contoh-contoh leaflet dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet Seputar Informasi Produk BPS Tahun 2020 
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C. Optimalisasi Promosi Digital melalui Media Sosial BPS 

Pandemic Covid19 yang terjadi saat ini merupakan tantangan baru dalam 

melakukan pemasaran dan sosialisasi yang kini tidak memungkinkan dilakukan melalui 

tatap muka. Hal ini tentunya mengubah arah strategi promosi statistik di BPS menjadi 

kegiatan promosi secara virtual maupun online yang mengacu pada digital marketing. 

Promosi digital di tahun 2020 secara aktif dilakukan melalui beberapa kanal media 

sosial BPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promosi Digital melalui Media Sosial BPS Tahun 2020 

 

D. BPS Goes to Campus Online 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta 

pemanfaatan data statistik serta penyebarluasan informasi terkait prosedur pelayanan 

data di BPS pada lingkungan akademisi, Subdit. Layanan dan Promosi Statistik Kembali 

melakukan pengembangan kegiatan BPS Goes to Campus pada tahun 2020. Kegiatan 

yang diselenggarakan sejak tahun 2016 ini berhasil meningkatkan minat serta 

kesadaran para akademisi dalam pemanfaatan data statistik untuk memenuhi 

kebutuhan akademik serta penelitian. 

Pandemi Covid19 yang terjadi selama tahun 2020 sempat menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan BPS Goes to Campus yang sebelumnya selalu dilakukan melalui 

kunjungan langsung ke universitas. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat 

BPS dan minat akademisi dalam melaksanakan kegiatan BPS Goes to Campus. Oleh 

sebab itu, untuk pertama kalinya tim promosi berinisiatif untuk menyelenggarakan 
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kegiatan BPS Goes to Campus Online yang dilaksanakan bersama dengan teman-teman 

akademisi Universitas Halo Oleo dengan peserta sebanyak 189 dan beberapa 

narasumber dari BPS. 

Focus utama kegiatan BPS Goes to Campus Online di 2020 adalah penyebarluasan 

informasi terkait pemanfaatan data statistik di lingkungan akademisi dan prosedur 

layanan statistik di BPS, serta penjelasan mengenai Sistem Statistik Nasional (SSN). 

Kegiatan ini menjadi media berbagi ilmu antara statistisi di lingkungan Subdit. Layanan 

dan Promosi Statistik terkait indikator BPS, produk BPS, dan bagaimana prosedur 

layanan statistik di BPS. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan 

akademisi terkait indikator statistik, produk BPS serta peran BPS dan akademisi dalam 

kerangka SSN. 

 

 

BPS Goes to Campus Online 

  

E. Pameran Virtual AIS 2020 

Usaha memperkenalkan produk BPS dan layanan statistik kepada masyarakat juga 

BPS lakukan dengan berpartisipasi dalam kegiatan pameran. Di tahun 2020, 

dikarenakan adanya pandemi Covid19 maka pameran diselenggarakan dalam bentuk 

virtual. Pameran virtual yang bertemakan “Artificial Intelligence Summit 2020” 
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dilaksanakan pada 10-13 November 2020. Dalam pelaksanaannya Subdit. Layanan dan 

Promosi Statistik bekerjasama dengan Subdit. Pengembangan Model Statistik. 

 

 

Sertifikat Pameran Virtual AIS 2020 

 

4.3.12 Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan Online 

A. Seminar Daring “Strategi Komunikasi untuk Pelayanan Publik yang Efektif melalui 

Media Daring” 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

dimana BPS sebagai penyelenggara dan penyedia statistik dasa serta Permenpan No. 

17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik, BPS senantiasa melakukan upaya peningkatan pelayanan publik.  

Pandemi Covid19 yang terjadi saat ini menjadi tantangan baru terutama bagi 

sektor pelayanan publik. BPS sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu 

melakukan strategi dalam rangka mencapai misi “Mewujudkan pelayanan prima 

di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional” demi 

memuwujudkan BPS sebagai  

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Salah satu strategi 

yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan seminar daring sebagai 

optimalisasi pemanfaatan IT dalam pelayanan publik. 
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Seminar daring dengan tema “Strategi Komunikasi untuk Pelayanan Publik 

yang Efektif melalui Media Daring” dalam pelaksanaannya dibagi kedalam 2 batch 

yang diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 September 2020. Semiloka tersebut 

diikuti oleh unit kerja yang melakukan kegiatan terkait pelayanan publik di BPS 

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang 

pada masing-masing batch. 

Narasumber pada kegiatan semiloka merupakan ahli/praktisi di bidang terkait 

dengan kualifikasi dan standar nasional dalam bidang yang dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar Daring “Strategi Komunikasi untuk Pelayanan Publik yang Efektif melalui Media 

Daring” 

 

 

Sertifkat Seminar Daring “Strategi Komunikasi untuk Pelayanan Publik yang Efektif melalui 

Media Daring” 
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B. Pelatihan “Strategi Promosi Digital dalam Sektor Layanan Publik” 

Berdasarkan Perka BPS No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, 

Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik, disampaikan 

bahwa tugas dan fungsi Subdit. Layanan dan Promosi Statistik salah satunya adalah 

mengatur dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan 

layanan dan promosi statistik, maka Direktorat Diseminasi Statistik dalam hal ini Subdit. 

Layanan dan Promosi Statistik menyelenggarakan pengembangan SDM untuk kegiatan 

pemasaran dan promosi dengan tema Pelatihan Daring mengenai Strategi Promosi 

Digital dalam Sektor Layanan Publik dalam rangka meningkatkan wawasan dan 

kapasitas pengelolaan digital marketing di BPS, 

Kegiatan promosi secara digital merupakan jawaban atas tantangan dan kendala 

pelaksanaan kegiata promosi statistik dikarenakan pandemi Covid19 yang terjadi 

selama tahun 2020 berpengaruh terhadap kegiatan promosi yang sebelumnya lebih 

banyak dilakukan secara tatap muka.  

Dalam pelaksanaan pelatihan daring pada 3-4 Desember 2020, BPS bekerjasama 

dengan pelatih/trainer yang memiliki spesialisasi dalam bidang pemasaran dan 

dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan internal marketing BPS dalam 

sektor publik, khususnya pelayanan publik statistik. Pelatihan tersebut diikuti oleh 

sejumlah 60 peserta yang merupakan perwakilan dari Direktorat Diseminasi Statistik 

dan Bagian Hubungan Masyarakat di BPS Pusat, serta Kepala Seksi Diseminasi dan 

Layanan Statistik BPS Provinsi seluruh Indonesia. 
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Pelatihan Daring “Strategi Promosi Digital dalam Sektor Layanan Publik” 

 

 

Sertifkat Pelatihan Daring “Strategi Promosi Digital dalam Sektor Layanan Publik” 

  

4.3.13 Perancangan Draft Kebijakan Diseminasi 

Sesuai UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 

2007 tentang Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga statistik pemerintah, BPS 

memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar mulai dari 

pengumpulan data sampai dengan penyebarluasan data kepada pengguna data.  

Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi BPS dalam 

memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dalam waktu cepat dan mudah 

diakses. Oleh sebab itu, BPS melakukan beberapa penyesuaian dalam mekanisme serta 

prosedur diseminasi produk statistik dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data 

yang semakin kompleks.  

Kebijakan diseminasi yang disusun telah memanfaatkan sistem dan teknologi terkini 

dalam penyebarluasan produk statistik. Dalam rangka mendukung penyebarluasan statistik 

resmi yang berkualitas dan transparan, Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) menetapkan 

langkah-langkah kebijakan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara 

pelayanan statistik secara komprehensif, utuh, dan terpadu. Kebijakan yang terkait dengan 



128 Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik 

 

 

penyebarluasan statistik resmi ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan statistik 

kepada masyarakat.  

Perancangan draft kebijakan diseminasi statistik bertujuan untuk memberikan 

pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kepada penyelenggara kegiatan diseminasi 

statistik serta masyarakat pengguna data tentang produk resmi yang dikeluarkan oleh BPS. 

Oleh sebab itu, draft kebijakan diseminasi disusun berdasarkan referensi penyelenggaraan 

pelayanan statistik di Kantor Statistik dari beberapa negara berbeda serta beberapa kajian 

yang terkait. 

 

4.3.14 Perancangan Petunjuk Teknis Pojok Statistik 

PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROMOSI STATISTIK 

MELALUI PENYELENGGARAN POJOK STATISTIK 

 

1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum, tujuan dari penyelanggaraan kegiatan promosi statistik adalah 

peningkatan pemanfaatan data dan informasi atau produk yang dihasilkan dari 

kegiatan statistik.  Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa tahapan 

mulai dari penyebarluasan produk hasil kegiatan statistik, sampai dengan 

peningkatan literasi data statistik kepada masyarakat. 

Latar belakang dan budaya masyakarat Indonesia yang beragam menjadi 

tantangan tersendiri dalam penentuan kegiatan promosi yang tepat sasaran. 

Diperlukan strategi promosi statistik yang berbasis pada karakteristik pengguna agar 

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.   Direktorat Diseminasi Statistik telah 

melakukan beragam kegiatan promosi yang didesain untuk setiap segmentasi 

masyarakat, seperti Pameran yang ditargetkan untuk menyentuh masyarakat umum, 

kalangan swasta dan pemerintahan, serta kegiatan promosi di kalangan akademisi 

seperti BPS Goes To Campus (GTC) ataupun BPS Goes To School.  
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Promosi statistik melalui kegiatan BPS Goes to Campus (GTC) telah dilaksanakan 

sejak 2016 dan mendapatkan tanggapan yang positif dari akademisi. Sebagai tindak 

lanjut dari kegiatan tersebut, beberapa universitas menunjukkan ketertarikan dan 

kebutuhan akan asistensi layanan konsultasi secara intensif untuk menjawab 

kebutuhan akademisi di lingkungan universitas akan produk dan layanan statistik.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan bagi para pelaksana 

dalam melakukan kegiatan pembentukan Pojok Statistik dalam rangka peningkatan 

kualitas layanan statistik. 

Tujuan petunjuk teknis adalah untuk: 

1. Menetapkan tata kelola penyelenggaraan Pojok Statistik dalam mewujudkan 

pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; 

dan 

2. Menetapkan standar prosedur dan mekanisme dalam penyelenggaraan pojok 

statistik yang efektif. 

 

C. Dasar Hukum 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik 

pemerintah maupun masyarakat; 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik; 

3) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem 

Statistik Nasional; 

4) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus; 

5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas 

Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat 

Statistik. 
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2. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS 

Petunjuk teknis Penyelenggaraan Kegiatan Diseminasi Melalui Promosi Statistik dengan 

Pembentukan Pojok Statistik di Universitas meliputi tata kelola, prosedur dan mekanisme, 

standar kebutuhan minimum, serta aktivitas dalam penyelenggaran Pojok Statistik. 

 

 

3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MINIMUM 

Petunjuk teknis ini mengatur mengenai kebutuhan minimum sarana dan prasarana 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik melalui Pojok Statistik. 

a. Ruang Pojok Statistik 

1) Lokasi berada di area publik di lingkungan Universitas dengan jangkauan lintas 

jurusan. 

2) Lokasi berada dalam ruangan (indoor) dengan pintu dan sebagian dinding dari 

kaca/transparan. 

3) Memiliki dimensi luas minimum 30 m2 

4) Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. 

 

b.  Perlengkapan layanan 

1) Sarana dan prasarana meliputi meubelair, dan perlengkapan ruangan. 

2) Sarana dan prasarana mengacu standar perlengkapan ruang Pelayanan Statitik 

Terpadu (PST). 

 

c. Peralatan Teknologi dan Informasi 

1) Peralatan teknologi dan informasi mencakup media tayang elektronik, seperti 

Smart TV atau LED televisi. 

2) Komputer dengan mengacu pada kebutuhan minimum yang telah ditetapkan 

(terlampir). 
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d. Infrastruktur Jaringan 

1) Infrastruktur jaringan meliputi jaringan internet maupun jaringan listrik; 

2) Infrastruktur jaringan harus memiliki kecepatan (speed) minimum sebesar 20 

Mbps; 

3) Daya listrik minimum 2200 Kwh. 

 

e. Spesifikasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM yang terlibat dalam kegiatan layanan Pojok Statistik harus memenuhi 

kriteria minimum sebagai berikut: 

1) Memiliki wawasan yang baik mengenai informasi dan produk statistik yang 

dihasilkan oleh BPS; 

2) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 

3) Inovatif dan kreatif; 

4) Memiliki kemampuan dalam memberikan konsultasi dasar dan/atau mendalam 

mengenai dasar dan metode statistik. 

 

3. PIHAK TERKAIT 

Penyelenggaran Pojok Statistik melibatkan 2 Pihak, yaitu: 

a. Badan Pusat Statistik sebagai Pihak Pertama 

b. Universitas sebagai Pihak Kedua 

 

4. HAK dan TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK 

PIHAK PERTAMA  

a. Hak 

1) Menyelenggarakan kegiatan promosi statistik di kalangan akademisi Universitas 

secara terjadwal; 

2) Melakukan pengumpulan data pengguna dan aktivitas layanan melalui survey, 

sensus atau data administratif baik elektronik maupun non elektronik kepada 

kalangan akademisi untuk peningkatan kualitas layanan BPS; 

3) Melakukan analisis dan penyebarluasan hasil analisis layanan pojok statistik; 
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4) Memperoleh laporan aktivitas layanan Pojok Statistik secara berkala sesuai 

kesepakatan dari pengelola Pojok Statistik. 

 

b. Tanggungjawab 

1) Menyediakan standar desain dekorasi ruang Pojok Statistik; 

2) Menyediakan anggaran dekorasi Pojok Statistik; 

3) Menetapkan rancangan kegiatan edukasi dan promosi statistik; 

4) Menyediakan konten promosi statistik; 

5) Menyediakan materi kegiatan promosi statistik; 

6) Menyediakan narasumber/pemateri dalam kegiatan promosi statistik; 

7) Melakukan pembinaan kegiatan Statistik Khusus pada lingkungan Universitas. 

PIHAK KEDUA 

a. Hak 

1) Memperoleh materi kegiatan promosi statistik 

2) Memperoleh layanan edukasi statistik 

3) Memperoleh konten promosi statistik 

 

b. Tanggungjawab 

1) Menyediakan ruangan dan faasilitas Pojok Statistik sesuai standar kebutuhan 

yang telah ditentukan; 

2) Menyediakan petugas layanan Pojok Statistik sebagai counter part Pihak 

Pertama dalam penyelenggarakan layanan Pojok Statistik; 

3) Menyampaikan laporan layanan aktivitas kegiatan Pojok Statistik kepada Pihak 

Pertama; 

4) Berperan aktif dalam penguatan Statistik Khusus yang diselenggarakan di 

lingkungan Universitas. 

 

6. AKTIVITAS KEGIATAN POJOK STATISTIK 

a. Layanan Konsultasi  
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Merupakan layanan tanya jawab terkait produk statistik yang telah tersaji pada 

Website BPS. 

b. Edukasi Seputar Data dan Informasi Statistik (ESTIMASI) 

Merupakan layanan edukasi tematik dalam bentuk kelas /kelompok yang 

menyampaikan materi terkait kegiatan, produk dan layanan BPS. 

c. Kegiatan Promosi Statistik 

Penyelenggaraan kegiatan promosi statistik dilakukan secara periodik oleh BPS. 

 

a. PROSEDUR PENYELENGGARAAN 

Penyelenggaraan Layanan Pojok Statistik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Telah terjalin Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak; 

b. Telah dibentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak; 

c. Pengajuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat dilakukan dengan menghubungi unit 

kerja Bagian Kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat email : 

kerjasama@bps.go.id ; 

d. Sebelum pembentukan Pojok Statistik, Pihak Pertama akan melakukan survei lokasi 

sebagai dasar dalam proses verifikasi; 

e. Proses pembentukan Pojok Statistik dapat dilakukan setelah proses verifikasi selesai. 

 

b. PENANGANAN MASALAH 

Jika pihak universitas atau BPS mengalami permasalahan dalam proses pelaksanaan 

layanan statistik di Pojok Statistik maka dapat melaporkan ke layanan pusat bantuan 

melalui: 

a. Layanan pusat bantuan untuk Universitas tersedia melalui telepon ke unit layanan 

departemen terkait atau melalui email; 

b. Layanan pusat bantuan  untuk BPS tersedia melalui telepon 021-3507057 atau email 

lps@bps.go.id; dan 

c. Layanan pusat bantuan  untuk BPS provinsi tersedia melalui telepon Bidang Integrasi 

Pengolahan dan Diseminasi Statistik atau melalui email.  
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c. PENANGANAN PERSELISIHAN 

Hak dan tanggungjawab masing-masing pihak diatur secara tegas dan kedua belah pihak 

memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi 

dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan. Hal itu 

dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung 

jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan. 

Dalam hal terjadi demikian maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat 

oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi masalah 

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat 

mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak 

lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal 

melalui telepon atau email. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah 

pihak melakukan identifikasi masalah. 

b. Pembahasan masalah di tingkat operasional 

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua 

belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat 

operasional dilakukan oleh Departemen Statistika di Universitas, Bidang Integrasi 

Pengolahan dan Diseminasi Statistik-BPS Provinsi dan/atau Subdirektorat Layanan dan 

Promosi Statistik-BPS Pusat. 

c. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan 

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka 

permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan 

masing-masing untuk diselesaikan. 

 

D. PENUTUP 

1.1 Perubahan Petunjuk Teknis 
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Hal-hal yang belum diatus atau belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur 

kemudian berdasarkan kesepakatan antara Universitas dan BPS dan dituangkan secara 

tertulis dalam suatu Perubahan Peraturan Bersama yang mengatur Petunjuk Teknis 

tersendiri antara Universitas dan BPS, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Petunjuk Teknis ini. 

1.2 Pemantauan Petunjuk Teknis 

Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan 

peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh 

karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk. 

 

4.3.15 Analisis Pengguna Layanan Statistik 

 

ANALISIS LAYANAN PERMINTAAN DATA SILASTIK TAHUN 2019-2020 

Abstrak 

Melalui UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan badan yang 

bertanggungjawab atas kegiatan statistik. Dalam pelaksanaannya, BPS memperoleh 

data melalui sensus, survei, kompilasi produk dan cara lain sesuai dengan 

perkembangan teknologi yang selalu berinteraksi dengan masyarakat pengguna 

data dan instansi lainnya. Dalam melakukan diseminasi data, BPS memiliki suatu 

sistem yaitu SILASTIK. Pada tahun 2020, dunia sedang dihebohkan dengan 

munculnya pandemic Covid-19, hal ini secara tidak langsung juga berimbas pada 

pelayanan publik di BPS. Sebelum adanya pandemi yaitu pada tahun 2019, BPS 

melakukan pelayanan publik melalui beberapa kanal yaitu Website, kunjungan 

langsung, telepon, dan melalui sistem online SILASTIK. Namun di era pandemi saat 

ini, BPS membuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dalam melakukan pelayanan public yaitu melalui sistem online SILASTIK. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menurut jenis layanan, kunjungan 

langsung menurun tajam pada saat pandemi berlangsung dari semula 25,3% 

menjadi 6,5%. Namun hal ini diiringi dengan kenaikan yang signifikan pada layanan 

online konsultasi yang semula 21,8% menjadi 37,6%. 



136 Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik 

 

 

Kata kunci: transaksi, SILASTIK, BPS 

4.3.15 Pengembangan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi 

A. Layanan Data dan Informasi Statistik 

Berikut jumlah layanan data dan informasi statistik pada tahun 2020 : 

Jumlah Layanan Berdasarkan Media Layanan, Tahun 2020 

 

 

Jumlah Layanan Berdasarkan Segmentasi Pengguna, Tahun 2020 

 

B. Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Statistik (SILASTIK) 

Silastik dibangun untuk mempermudah komunikasi pengguna data dengan 

petugas layanan. Dengan dikembangkannya Silastik versi Frontend pada November 

2018 yang lalu, maka pengguna data dapat memilih produk-produk statistik yang 

diperlukan secara mandiri sehingga diharapkan waktu pelayanan menjadi lebih 

cepat. 

 Pengembangan Silastik yang sudah dilakukan adalah membagi jenis layanan 

konsultasi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu: 
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1. Konsultasi data 

2. Konsultasi Metadata/Rekomendasi Kegiatan Statistik 

3. Konsultasi Klasifikasi Statistik 

Untuk layanan konsultasi metadata/rekomendasi kegiatan statistik dan 

konsultasi klasifikasi statistik Direktorat Diseminasi Statistik telah berkolaborasi 

dengan Subdirektorat Rujukan Statistik dan Subdirektorat Pengembangan 

Standardisasi dan Klasifikasi Statistik. Dimana untuk jenis pelayanan konsultasi 

tersebut akan langsung dilayani oleh bagian-bagian tersebut, yang berkompeten di 

bidangnya, sehingga diharapkan konsultasi dapat berjalan lebih efektif. 

 Pengembangan silastik frontend tetap dilakukan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada publik, salah satunya dengan menyediakan mekanisme 

pembayaran yang dapat dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online 

(SIMPONI) dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk 

memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. 

Dengan pembayaran melalui simponi diharapkan kendala-kendala seperti kesulitan 

dalam mengidentifikasi pembayaran dapat teratasi. Penggunaan billing SIMPONI 

ini diimplementasikan pada bulan Februari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan billing 

SIMPONI untuk mekanisme 
pembayaran pembelian 

produk BPS 
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Selain pengembangan terhadap Silastik frontend, pengembangan pun 

dilakukan terhadap Silastik backend yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pelayanan petugas terhadap pengguna data. Pengembangan diantaranya dengan 

pembuatan fitur penghitungan data mikro. Dengan adanya fitur ini maka konsumen 

yang hendak membeli data akan mengetahui estimasi harga dari data mikro yang 

telah dipilih. 

 

 

 

C. Pengembangan Portal Pertukaran Data/Transdata 

Perbaikan dalam layanan juga dilakukan pada aplikasi Transdata. Transdata 

merupakan inovasi baru dalam pelayanan data pada Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sistem ini berperan dalam menjembatani proses pertukaran data antara 

Kementerian/Lembaga (KL) dengan BPS. Dengan adanya Transdata, proses 

pertukaran data menjadi lebih mudah, efisien dan terdokumentasi. 

 Pada tahun 2020 terdapat pengembangan aplikasi Transdata versi 2, dimana 

terdapat perbaikan dari sisi bisnis proses dan tampilan aplikasi. Selain itu terdapat 

penambahan fitur untuk layanan Kuesioner Luar Negeri seperti pada gambar 

dibawah ini. 
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Tampilan Beranda Transdata 

 

 

 

Fitur Kuesioner Luar Negeri 

 

Beberapa fitur utama yang terdapat pada Transdata : 

1. Manajemen Perjanjian Kerjasama (PKS), yaitu fitur untuk mengelola dokumen 

perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara BPS dengan 

Kementerian/Lembaga (KL) 

2. Reminder dan Notifikasi, yaitu fitur pengingat kepada penyedia data untuk 

mengupload data tepat waktu serta notifikasi ketersediaan data bagi penerima 

data. 

3. Manajemen Data, yaitu fitur untuk mengelola metadata dan rilis data yang 

dihasilkan oleh penyedia data. 
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4. Monitoring Pertukaran Data, yaitu fitur untuk memastikan kegiatan pertukaran 

data berjalan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian kerja sama 

 

Transdata dapat diakses oleh: 

1. Admin dan Operator pada unit kerja Direktorat Diseminasi Statistik 

2. Eselon III dan IV pada unit kerja BPS sebagai subject matter (SM) 

3. Walidata di Kementerian/Lembaga yang memiliki kerjasama dengan BPS. 

 

Dashboard transdata dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga (KL) melalui 

akun WebAPI yang terdaftar di sistem transdata. Sementara akses API Transdata 

diberikan secara terbatas. Subject Matter (SM) dan admin/operator di BPS dapat 

mengakses dashboard Transdata menggunakan akun SSO Pegawai BPS. 

 

Bisnis Proses Transdata versi 2 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

Adapun kelebihan transdata versi 2 adalah sebagai berikut: 

• NOTIFIKASI EMAIL 

Eselon 3 dan eselon 4 akan menerima email pengingat pada jangka waktu 

tertentu sebelum deadline 

• ONE SITE LOGIN 

Login menggunakan akun community untuk SM 

Login menggunakan akun webiste BPS untuk K/L 
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• FILTER PERMINTAAN 

Setiap permintaan difilter oleh admin, baik permintaan baru maupun 

pengiriman file 

• KELOLA FILE DENGAN MUDAH 

download dan upload file dengan mudah 

• KATALOG 

Kumpulan seluruh permintaan dari K/L maupun SM 

 

Perbedaan sistem baru vs sistem lama 

 

 

 

 

HAL SISTEM BERJALAN SISTEM BARU (TRANSDATA) 

Pengiriman 

data 

SM harus mengirimkan berulang 

kali dengan judul yang sama 

untuk K/L yang sama atau 

berbeda 

SM cukup 1x mengunggah data, 

selebihnya data akan dikirimkan oleh 

operator jika ada yang meminta data 

yang sama 

Pengingat Hanya ada saat pertama kali 

email masuk ke SM 

SM akan mendapatkan email pengingat 

ketika permintaan dimasukkan dan 

beberapa hari sebelum deadline 

pengiriman data 

Manajemen 

permintaan 

SM sulit untuk melihat history 

dari permintaan data yang masuk 

maupun keluar 

SM mudah untuk melihat history dari 

permintaan data yang masuk dan keluar 

dari dashboard yang disediakan 

Login Login ke email BPS Login menggunakan akun community BPS 

Beban fail Fail yang dikirim akan memenuhi 

kuota email  

Fail yang dikirim akan ditampung di 

server dan tidak memenuhi kuota email 

SM 

Permintaan 

data 

K/L dapat membuat permintaan 

data sendiri 

Permintaan data hanya dilakukan oleh 

operator dan yang hanya tercantum pada 

PKS atau MoU 

Akses Publik Publik 
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D. Melakukan Kajian terhadap Data Mikro 

Kajian data mikro ini bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi 

bagi BPS, terutama Direktorat Diseminasi Statistik, dalam menyusun kebijakan 

diseminasi data mikro kepada para pengguna data, sehingga kebijakan yang 

dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data, mematuhi prinsip dan 

aturan internasional, dengan memperhatikan kebijakan diseminasi data mikro pada 

NSO-NSO lainnya. 

 Perbandingan kebijakan diseminasi dan akses data mikro dilakukan terhadap 

beberapa NSO negara terpilih. Cakupan aspek yang dibahas pada kajian ini meliputi 

pengertian dari data mikro, pihak-pihak pengguna data, mekanisme, serta biaya-

biaya yang dikenakan untuk mengakses data mikro tersebut. NSO yang terpilih 

sebagai referensi kajian adalah NSO dari Australia, Denmark, Malta, Belanda, 

Finlandia, Selandia Baru, Singapura, Kanada, Inggris, dan Amerika. Pemilihan negara 

dilakukan secara acak, namun diutamakan pada negara-negara yang berada pada 

peringkat teratas dalam penilaian Open Data Inventory (ODIN). 

 

E. Melakukan Kajian terhadap Data Individu 

Kajian data individu ini bertujuan untuk memberikan beberapa rekomendasi 

bagi BPS, terutama Direktorat Diseminasi Statistik, dalam menyusun kebijakan 

diseminasi data mikro kepada para pengguna data, sehingga kebijakan yang 

dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data.  

 Data individu merupakan data, riwayat, catatan, dan informasi baik berupa 

informasi statistik maupun informasi yang digunakan untuk mendukung operasional 

kegiatan pengumpulan data, serta hasil kombinasi dari data dan informasi tertentu, 

baik yang berada di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan, yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menghasilkan profil secara spesifik dari 

individu/pribadi (atau perusahaan).  

 Data individu tersebut disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta 

dilindungi kerahasiaannya dengan membatasi akses terhadap materiil data dan 
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informasi dengan menerapkan kebijakan dan mekanisme pengelolaan data individu 

yang efektif dan akuntabel. 

 Kajian dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan NSO-NSO seperti 

European Union, Republik Korea, Australia dan Singapura. 

 

F. Melakukan Reviu Peraturan Pemerintah PNBP 

Kajian dilakukan dengan melakukan reviu terhadap Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur 

dalam Undang-Undang PNBP 9/2018 ini antara lain definisi PNBP, objek dan subjek 

PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol 

rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, 

keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri 

Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financal officer) dan Menteri/pimpinan 

Lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang (chief operational officer) di 

bidang PNBP. 

 Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk 

menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBP, khususnya yang 

berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah 

untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 Undang-Undang tentang PNBP ini merupakan pengganti Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah 

perubahan sebagai berikut: 

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

meningkatkan akuntabilitas serta transparansi; 

• Memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non-tax 

revenue coverage) yaitu pnbp agar sesuai dengan paket undang-undang di 

bidang keuangan negara; dan 
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• Mengoptimalkan pendapatan negara dari pnbp guna mewujudkan 

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). 

 

 

G. Internalisasi SILASTIK Backend kepada BPS Provinsi 

Internalisasi Silastik Backend kepada Seksi Diseminasi Layanan Statistik BPS 

Provinsi Se Indonesia dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020. 

Internalisasi dilakukan dalam rangka pengenalan lebih dalam terhadap aplikasi 

Silastik Backend tersebut.  

 Penggunaan Sistem Informasi Layanan Statistik Backend (SBE) saat ini antara 

lain untuk pencatatan, baik kunjungan langsung, telepon, surat, maupun monitoring 

penerimaan transaksi. SBE sudah menggunakan login SSO (single sign on) untuk 

akun yang terdaftar dengan memanfaatkan koneksi VPN (virtual private network). 

 Fitur utama SBE terdiri dari dashboard, helpdesk, input permintaan, media 

data (kecuali layanan online masih khusus digunakan di Pusat dulu), dan fungsional. 

 Target 2021, pembelian produk BPS (Provinsi) melalui proses pembayaran 

yang modern dan terintegrasi dengan SIMPONI Kemenkeu (billing/virtual account). 

Hal ini akan ditindaklanjuti lagi. Terkait pengiriman datanya menggunakan 

teknologi transcloud sehingga menjamin keamanan. 

 Alur data mikro dari Direktorat Diseminasi Statistik (DDS) terlebih dahulu 

melalui proses anonimisasi/renumbering oleh Direktorat SIS, serta dari tim data 

mikro juga melakukan evaluasi terhadap data mikro tersebut, jika sudah clean 

barulah siap untuk didiseminasikan. 

 Alur penyajian data dari subject matter ke Direktorat SIS kemudian DDS, 

namun ada juga data untuk Website yang langsung masuk ke DDS dari subject 

matter. Terdapat juga permintaan data khusus oleh konsumen yang ditujukan ke 

DDS dan harus diteruskan/disampaikan kepada subject matter karena 

membutuhkan pengolahan tersendiri. 
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4.4 Laporan Kegiatan Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

4.4.1. Integrasi Layanan Perpustakaan dalam Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 

 Penyelenggaraan pelayanan publik di BPS, sejak tahun 2011 sudah dilaksanakan 

secara terpadu melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di tingkat pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Seiring perkembangan teknologi informasi, PST terus berupaya 

mengembangkan pelayanannya menggunakan platform digital secara berkesinambungan. 

Diawali dengan layanan secara tatap muka, telepon, email, dan Website serta media sosial. 

Tidak hanya itu, perubahan fitur layanan offline dan online tersebut terus diperbarui agar 

memberikan kenyamanan bagi pengguna.  

 Pada tahun 2020, PST BPS direvitalisasi dalam Wajah yang Baru yaitu layanan 

offline terpadu satu pintu di gedung 2 lantai 1, sebelumnya layanan perpustakaan dan 

penjualan berada di gedung 2 lantai 1 sedangkan layanan konsultasi dan rekomendasi 

statistik berada di gedung 2 lantai 3, selain itu, Wajah Baru PST menampilkan kelengkapan 

sarana prasarana yang lebih modern serta kemampuan petugas pelayanan yang lebih 

mumpuni dalam memberikan pelayanan prima.  
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“Wajah Baru PST” yang menyajikan penampilan baru yang lebih fresh dan menarik 

 

 

Selain itu, perubahan pada layanan online terpadu satu pintu melalui web 

pst.bps.go.id, menyajikan seluruh jenis layanan PST dalam satu aplikasi yang sudah 

menerapkan e-services dan cashless payment. 
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Layanan Perpustakaan pada Website pst.bps.go.id 

 

4.4.2. Inovasi Layanan Perpustakaan di masa Pandemi Covid-19 

Di masa pandemi Covid-19 ini, layanan PST beradaptasi dengan menggulirkan 

inovasi baru dalam pemberian pelayanan. Layanan sepenuhnya dialihkan secara online, 

inovasi layanan perpustakaan memberikan layanan baca pustaka secara online dan 

pengguna layanan bisa mengajukan permintaan akses softcopy pustaka yang baru 

tersedia dalam format hardcopy. Untuk memenuhi permintaan tersebut, layanan 

perpustakaan melakukan proses alih media pustaka dari hardcopy menjadi softcopy 

dengan menyesuaikan kondisi sistem kerja Work From Home (WFH) dan Work From 

Office (WFO). Dengan demikian, kebutuhan pengguna layanan dalam mengakses koleksi 

pustaka di perpustakaan BPS dapat terpenuhi secara online. 
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4.4.3. Pengembangan Aplikasi Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan mengembangkan 2 (dua) jenis aplikasi yaitu PST-Online dan 

Online Public Access Catalogue (OPAC). Kedua aplikasi tersebut mulai dibangun pada 

tahun 2017 menggantikan aplikasi PST-Offline yang sudah diimplementasikan sejak tahun 

2011. Kedua aplikasi tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan di 

Perpustakaan BPS, namun berbeda target segmentasi pengguna layanan. PST-Online 

digunakan dalam pemberian layanan secara offline (tatap muka) sebaliknya dengan OPAC. 

Fitur pada PST-Online lebih lengkap dibandingkan OPAC, yaitu buku tamu, pencarian 

pustaka, admin/backend, dan katalog pustaka. Sedangkan OPAC hanya menyediakan fitur 

katalog pustaka, jika pengguna layanan membutuhkan akses pustaka secara online dapat 

mengakses Website BPS (bps.go.id). Pengembangan PST-Online di tahun 2020 adalah 

melengkapi fitur laporan untuk memenuhi kebutuhan monitoring capaian kinerja PST dan 

petugas layanan dengan jabatan fungsional tertentu. 

 

Aplikasi PST-Online 

 

Pengembangan OPAC di tahun 2020 adalah mengintegrasikan dengan aplikasi 

layanan lainnya di PST BPS dalam Website pst.bps.go.id. Website tersebut juga sebagai 

upaya PST BPS untuk optimalisasi pemberian layanan di masa pandemi covid-19, sehingga 

fitur OPAC perlu dilengkapi dengan pemberian akses baca pustaka secara online serta 

survei kepuasan pengguna layanan. 
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Aplikasi Online Public Access Catalogue (OPAC) 

 

4.4.4. Focuss Group Discussion Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS 

 Amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 bahwa setiap unit penyelenggaraan 

pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik dengan mengikutsertakan 

masyarakat pengguna layanan dalam proses penyusunannya. Wujud kepatuhan PST BPS 

terhadap amanat tersebut adalah melakukan evaluasi dan review standar pelayanan secara 

berkala sesuai pedoman standar pelayanan yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB 

No. 15 Tahun 2014. 

Pada tahun 2020, PST BPS melakukan evaluasi standar pelayanan sebagai rutinitas tahunan 

serta review standar pelayanan sebagai rutinitas setiap tiga tahun sekali dimana sebelumnya 

telah dilakukan review pada tahun 2017. Evaluasi dan review dilakukan terhadap seluruh 

jenis layanan PST ditengah pandemi covid-19, sehingga proses review dilakukan secara 

online menggunakan media zoom meeting dengan masyarakat pengguna layanan dan 

narasumber ahli dari Kementerian PANRB. Hasil review tersebut ditetapkan dalam 

kebijakan terkait pelayanan melalui Peraturan Kepala BPS No. 78 Tahun 2020 tentang 

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS. 
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Review Standar Pelayanan Statistik Terpadu  

melibatkan pengguna layanan dengan narasumber dari Kementerian PANRB 

 

 

4.4.5. Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) BPS 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan 

publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel. 

Peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan publik pada 

BPS Pusat maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk kerjasama, 

pemenuhan hak dan kewajiban mayarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan 

sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat 

tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat 

sebagai pengguna  layanan  yang  diwadahi  dalam  bentuk  Forum  Konsultasi  Publik 

(FKP). 

Laporan penyelenggaraan FKP tersebut disusun oleh Subdit Perpustakaan dan 

Dokumentasi Statistik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan  

publik  kepada masyarakat  sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Kemenpan-RB 

Nomor 56 Tahun 2017 dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan 
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Publik. Laporan tersebut mencakup beberapa bentuk Forum Konsultasi Publik yang telah 

diselenggarakan oleh BPS Pusat/Daerah. 

 

4.4.6. Pembinaan Statistik Sektoral Kegiatan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(SHPRB) 

  BPS mendapat kepercayaan dari KemenPANRB untuk membantu dalam 

penyelenggaraan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 

(SHPRBZI) pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. SHPRB diselenggarakan oleh KemenPANRB rutin setiap tahun sejak tahun 

2015. Pada tahun 2015, SHPRBZI diselenggarakan KemenPANRB bekerjasama dengan BPS, 

tahun 2016-2017 SHPRBZI diselenggarakan KemenPANRB bekerjasama dengan Lembaga 

Survei, tahun 2018-2019 SHPRB kembali diselenggarakan KemenPABRB bekerjasama 

dengan BPS karena hasil penyelenggaraan survei oleh BPS dinilai lebih berkualitas. Namun 

di tahun 2020, BPS mengajak dan mendampingi KemenPANRB untuk bisa mandiri dalam 

penyelenggaraan statistik sektoralnya, hal ini sebagai bagian dari peranan BPS sebagai 

pembina data dalam Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia. 

KemenPAN-RB melakukan SHPRBZI bekerja sama dengan BPS, berkaitan dengan 

evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB dan pembangunan Zona Integritas pada 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil survei 

berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indeks yang 

diperoleh berfungsi sebagai pendukung penilaian “komponen hasil” pada Lembar Kerja 

Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (LKE-RB/ZI). Kedua indeks tersebut 

diharapkan mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan perilaku anti korupsi di 

Instansi Pemerintah. Selain itu, hasil survei juga dapat menjadi dasar bagi Instansi 

Pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publiknya. 

4.4.7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB)  menetapkan  PermenPAN RB  No  5  tahun  2019  tentang  Kompetisi  

Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti 
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PermenPANRB tersebut, BPS melalui Direktorat Diseminasi Statistik menyelenggarakan 

agenda kegiatan untuk memfasilitasi setiap Satker BPS dalam berpartisipasi pada kompetisi 

tersebut. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka dibangun aplikasi inovasi.bps.go.id 

Pada ajang KIPP yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, BPS aktif berpartisipasi 

setiap tahunnya sejak KIPP tersebut diselenggarakan pada tahun 2014. Pada KIPP Tahun 

2020, BPS berhasil lolos seleksi dan masuk dalam TOP 99 melalui inovasi dengan judul 

“BIKIN ASIK: Jambi Terkini dalam Aplikasi Statistik (Inovasi Satu Data di Provinsi Jambi)”.  

 

Inovasi BPS berhasil meraih TOP 99 dan melanjutkan ke tahap 

Presentasi dan Wawancara untuk seleksi TOP 45 KIPP KemenPANRB 

Inovasi ini pernah meraih TOP 99 pada KIPP Tahun 2018, tahun ini ikut kembali 

berkompetisi sebagai upaya untuk bisa meraih prestasi tertinggi yaitu TOP 45 dengan 

melakukan perbaikan dan pengembangan pada inovasinya, hal ini sesuai dengan ketentuan 

kompetisi yang ditetapkan oleh KemenPANRB bahwa setiap inovasi peraih TOP 99 diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi maksimal dua kali. 

 

4.4.8 Pembinaan Layanan Perpustakaan kepada BPS Provinsi 

Pembinaan layanan perpustakaan kepada penanggungjawab PST BPS Provinsi 

dilakukan rutin setiap tahun sebagai upaya evaluasi, updating, dan sinkronisasi kinerja PST 
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sesuai perkembangan proses bisnis dan kebijakan pelayanan di tingkat Pusat.  Adapun 

peserta kegiatan pembinaan adalah Kepala/Staf inti di Seksi Diseminasi dan Layanan 

Statistik (DLS) BPS Provinsi. Kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan Pembinaan PST di 

Direktorat Diseminasi Statistik yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari efektif dalam 

bentuk pemaparan materi dan diskusi. Selain dalam bentuk pemaparan materi dari PST 

BPS Pusat, juga ada pemaparan materi dari PST BPS Provinsi sebagai media sharing 

knowledge terkait inovasi dalam pemberian layanan di unit PSTnya sehingga dapat 

direplikasi oleh unit PST lainnya. Setelah mengikuti pembinaan ini, peserta diwajibkan 

untuk melakukan sharing knowledge kapada penanggungjawab PST di BPS 

Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing, agar keseragaman dan keterpaduan 

implementasi proses bisnis dan kebijakan pelayanan dapat tercapai. 

 

4.4.9 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 

Amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 bahwa KementerianPANRB 

ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KementerianPANRB menetapkan 

PermenpanRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

Sejak tahun 2015, PST BPS dievaluasi pada kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 

Publik tersebut. Pada tahun 2020 ini, penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Penyelenggara PST mengisi formulir penilaian kinerja (F-01) dan bukti pendukung 

melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) KementerianPANRB. Secara paralel, 

dilakukan pengisian customer list pada SIPP untuk penilaian kinerja (F-03) oleh 

KementerianPANRB berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna layanan PST BPS; 

2. Hasil pengisian F-01 dievaluasi oleh KemenPANRB menggunakan formulir F-02, 

kemudian hasilnya diverifikasi dengan penyelenggara PST BPS melalui FGD secara 

virtual. Selanjutnya hasil verifikasi dan pengisian F-03 dievaluasi kembali menjadi satu 

nilai kinerja bagi PST BPS; 
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3. KementerianPANRB memberikan hasil penilaian kepada PST BPS melalui surat 

rekomendasi, hasilnya bahwa BPS tidak ada catatan pelayanan yang perlu diperbaiki. 

Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2019 yang mendapatkan 

rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kebijakan dan sarana prasarana pelayanan. 

Hasil penilaian pada tahun 2019, PST BPS berhasil meraih predikat “Sangat Baik”, 

harapannya pada tahun 2020 ini dengan tidak adanya catatan perbaikan maka PST BPS 

dapat meraih predikat tertinggi yaitu “Pelayanan Prima”. Untuk pemberian 

penghargaannya diagendakan oleh KementerianPANRB pada Maret 2021. 

4.4.10 Penghargaan Unit Pendukung PST 

Amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 berkaitan dengan pemantauan dan 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berlaku juga kepada setiap 

penyelenggara pelayanan di instansi pemerintah. Untuk itu, BPS melakukan evaluasi kinerja 

kepada unit penyelenggara PST dan unit pendukung PST secara berkala. Pada tahun 2019 

telah dilakukan evaluasi kepada penyelenggara PST Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk 

tahun ini, evaluasi dilakukan kepada unit pendukung PST yaitu subject matter di BPS Pusat 

yang mendukung proses pemberian layanan di PST baik dari sisi content 

data/metadata/publikasi maupun SDM. Evaluasi dikelompokkan dalam kategori sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Metadata Statistik 

2. Publikasi sesuai Standardisasi  

3. Tepat Waktu Rilis Publikasi 

4. Konstibusi Data Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka 

5. Penyedia Naskah Berita Resmi Statistik 

6. Infografis 

7. Responsivitas terhadap Layanan Publik 

8. Penghasil Publikasi Favorit Pemustaka 
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Pemberian Penghargaan Unit Pendukung PST BPS 

 

 

4.4.11 Pemeliharaan dan Reproduksi Koleksi Perpustakaan 

Kegiatan ini melalui proses alih media publikasi BPS yang ada di Subdit Perpustakaan 

dan Dokumentasi Statistik dilakukan rutin setiap tahun. Sejak tahun 2020, Kegiatan ini 

dilakukan sendiri oleh Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik, dimana sebelumnya 

dilakukan oleh pihak ketiga, hal ini untuk menjaga kualitas hasil alih media serta 

memudahkan proses pemeliharaan publikasi yang digunakan dalam proses alih media. 

Tujuan dilakukan alih media adalah untuk memperkaya koleksi pustaka dalam bentuk 

softcopy dan untuk menyimpan secara abadi (dokumentasi) produk BPS ke dalam ruang 

yang lebih ringkas. 

 Alih media dilakukan pada publikasi koleksi perpustakaan mulai dari tingkat 

Kecamatan sampai dengan BPS Pusat. Proses alih media merujuk pada publikasi yang 
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banyak diakses pengguna serta sesuai permintaan pengguna melalui fitur “Permintaan 

Softcopy Pustaka” pada layanan perpusatakaan online yang disediakan pada Website 

pst.bps.go.id. Selain alih media pada publikasi, juga dilakukan alih media pada dokumen 

hasil penyelenggaraan kegiatan statistik lainnya seperti kuesioner, buku pedoman, dan 

lainnya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil alih media disajikan pada layanan perpustakaan online 

 

 

4.4.12 Koordinasi dan Kolaborasi Pengelolaan Perpustakaan BPS dengan Perpustakaan  

Nasional 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya 

Rekam mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara 

Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak 

dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga 

negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan 
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kepada Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 

masyarakat. Untuk memudahkan proses penyerahan hasil karya maka Perpustakaan 

Nasional membangun aplikasi e-deposit dan ISRC sehingga hasil karya bisa diserahkan 

kapan saja dan di mana saja melalui pemanfaatan jaringan internet. Selain itu, Perpustakaan 

Nasional juga menjamin keamanan data dan koleksi yang diserahkan. Dengan demikian, 

para wajib serah tidak ragu menyerahkan hasil karya atau produknya kepada Perpustakaan 

Nasional. 

Penyerahan hasil karya berupa publikasi di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS 

Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Untuk 

teknis penyerahan hasil karya di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota langsung dilakukan 

oleh masing-masing satker BPS, namun monitoring penyerahannya dilakukan oleh Subdit 

Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.  

 Pada tahun 2020, BPS berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional terkait 

kebijakan khusus berkaitan dengan penyerahan publikasi BPS dimasa pandemi covid-19, 

kebijakan ini khusus bagi instansi pemerintah dimana dimasa pandemi ini mangalami 

realokasi anggarannya untuk penanganan pandemi. Selain itu, koordinasi berkembang 

dengan membahas tentang perlunya interoperabilitas antara aplikasi e-deposit dengan 

aplikasi pengelolaan pustaka/publikasi di BPS mengingat publikasi yang dihasilkan BPS 

sangat banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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 LAMPIRAN 5   

mpiran 5. Jadwal Kegiatan

 

JADWAL KEGIATAN DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK TAHUN 2020 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Subdit. Rujukan Statistik 

Pembinaan Statistik: Rapat Koordinasi Walidata 

Kementerian/Lembaga 
            

            

Pembinaan Statistik: Sosialisasi Teknis 

Rekomendasi Kegiatan Statistik 
            

            

Pengembangan SDM: Regional Training 

Workshop on SDMX for Economic Statistics 

            

            

Penyusunan Petunjuk Teknis Metadata Statistik 
            

            

Pengembangan SDM: Warung Kompetensi 

Pegawai (WARKOP) 

            

            

Penghimpunan Metadata Statistik Dasar 

            

            

Pengembangan SDM: Kursus metadata 

            

            

Pelaksanaan SKD 2020: Perencanaan             
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KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Pelaksanaan SKD 2020: Perancangan dan 

penyusunan dokumen 

            

            

Pelaksanaan SKD 2020: Pengumpulan data             

            

Pelaksanaan SKD 2020: Rakortek             

            

Pelaksanaan SKD 2020: Pengolahan data SKD 

2020 

            

            

Pelaksanaan SKD 2020: Analisis hasil SKD 2020             

            

Pelaksanaan SKD 2020: Diseminasi hasil SKD 

2020 

            

            

Pembinaan Statistik: Pak Kecuk Menyapa 

Diskominfo Pemerintah Provinsi 

            

            

Internalisasi Kegiatan Subdirektorat Rujukan 

Statistik 

            

            

Subdit. Publikasi dan Kompilasi Statistik 

Rakor Kapusdatin dengan tema Penguatan Data             
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KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Statistik Sektoral K/L menuju Satu Data 

Indonesia untuk mendukung Indonesia Maju 

 

            

Pengadaaan Adobe CC 2020 (Penambahan 

Lisensi Software Pendukung Perwajahan 

Publikasi BPS) 

            

            

Penyusunan Publikasi Statistik Indonesia, 

Penyediaan Data Untuk Perencanaan 

Pembangunan 

            

            

Penyusunan BRS dan publikasi Laporan Bulanan 

Data Sosial Ekonomi (LBDSE) 

            

            

Focus Group Discussion Pembahasan Data 

Publikasi Kabupaten/Kota Dalam Angka dan 

Kecamatan Dalam Angka 

            

            

Penyusunan Publikasi Statistik Indonesia 2020             

            

Penyusunan Publikasi Statistik Indonesia 2020 

Dalam Infografis 

            

            

Pengembangan SDM untuk perwajahan 

publikasi 

            

            

Pengadaan Bank Gambar             
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KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Pengadaan Laptop Videogarfis             

            

Pelatihan Penulisan dalam Bahasa Inggris 

(Technical Writing) 

            

            

Pembinaan Publikasi (Evaluasi Kegiatan 

Diseminasi Statistik) 

            

            

Penyusunan Buku Katalog Publikasi 2020             

            

Subdit. Layanan dan Promosi Statistik 

 

Layanan data dan informasi statistik 

 

            

            

Pengembangan Silastik Front End dan Back End 

            

            

Pengembangan Transdata 

            

            

Pembinaan Silastik Backend BPS Provinsi 
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KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Pengadaan Kuitansi Prenumbered 

            

            

Alih bahasa silastik frontend terkait menu, 

panduan dll 

            

            

Benchmarking ke K/L terkait untuk inovasi 

digital layanan publik (digital signature/e-sign, 

e-LADU, e-invoice, e-kuitansi) 

            

            

Benchmarking ke K/L yang mendapatkan TOP 

99 inovasi pelayanan publik 

            

            

Interkoneksi silastik dengan simponi 

            

            

Internalisasi aplikasi transdata kepada internal 

BPS 

            

            

Identifikasi pengumpulan data kerja sama antar 

K/L (terkait dengan kewajiban di LADU) 

            

            

Pelatihan/Kursus advance service excellence 

            

            

Pengadaan Mesin Antrian 
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Pengadaan Meterai 

            

            

Pembahasan/reviu PP PNBP 

            

            

Pembahasan Data Individu 

            

            

Pengembangan Aplikasi Manajemen Tabel 

Subject Matter (MTSM) 

            

            

Implementasi Aplikasi Manajemen Tabel 

Subject Matter (MTSM) 

            

            

Pengembangan Website Landing Page SP2020 

            

            

Analisis dan pengumpulan user requirement 

Website SP2020 

            

            

Perancangan Website SP2020 

            

            

Pengembangan Website SP2020 
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Pengembangan Aplikasi AllStat 

            

            

Mengumpulkan informasi tabel statistik terkait 

ODIN beserta JSON-nya 

            

            

Membangun Portal Assessment ODIN Tahun 

2020/2021 

            

            

Assessment ODIN Tahun 2020/2021 

            

            

Review hasil Assessment ODIN Tahun 

2020/2021 

            

            

Pelatihan Elasticsearch 

            

            

Pengembangan Search Engine menggunakan 

Elasticsearch 

            

            

Implementasi Elasticsearch pada Search Engine 

Website BPS 

            

            

Monitoring Konten Website 

            

            

Indikator SDG’s             
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Penyusunan konten promosi di media sosial 

            

            

Penyusunan Booklet Triwulanan 

            

            

Penyusunan Draft Kebijakan Diseminasi 

            

            

Penyusunan materi BPS Goes To Campus 

            

            

Alih bahasa panduan SILASTIK 

            

            

Alih bahasa leaflet 

            

            

Perancangan Dekorasi PST 

            

            

Pelaksanaan Dekorasi PST 

            

            

Pelaksanaan BPS Goes To Campus (GTC) 

            

            

Pelayanan konsultasi statistik melalui bpshq 
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Pelatihan semiloka komunikasi efektif 

            

            

Pengembangan SDM dalam kegiatan promosi 

statistik 

            

            

Promosi melalui pameran 

            

            

Partisipasi dalam BIMP-Eaga 

            

            

Partisipasi dalam IMT-GT 

            

            

Penyusunan Videografis 

            

            

Subdit. Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

Pembinaan Layanan Perpustakaan ke PST BPS 
Provinsi 

            

            

Evaluasi Unit Pendukung PST BPS Provinsi 
            

            

Monitoring dan Evaluasi SOP 

            

            

Alih media pustaka             



168 Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Diseminasi Statistik 

 

 

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS 

BELANJA/RINCIAN BELANJA 

Kegiatan 2020 

Trw I Trw II Trw III Trw IV 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

            

 

Layanan data dan informasi statistik dalam 
media cetak 
 

            

            

Layanan data dan informasi statistik dalam 
media softcopy format pdf (digilib) 
 

            

            

Pengembangan sistem aplikasi PST 
 

 

            

            

 

Updating database sistem aplikasi PST hasil alih 
media 
 

            

            

 

Entry pustaka hardcopy 
            

            

 

Entry pustaka softcopy 

            

            

 

Evaluasi dan pengembangan sistem layanan 
digilib 

            

            

Pengembangan SDM Kepustakaan 
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Pembuatan Statistik Perpustakaan 2018 
            

            

Inventarisasi BMN pustaka BPS 
            

            

Inventarisasi data PST Daerah 
            

            

Pengelolaan pustaka di ruang baca 
            

            

Pengelolaan pustaka di ruang dokumentasi 
            

            

Keterangan :  

Rencana  

Realisasi  

Tidak terealisasi 


