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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat 

bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan 

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Berkaitan dengan hal 

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga 

penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 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.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun LAKIN sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakannya dan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.  

Penyusunan LAKIN Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) Tahun 

2021, adalah perwujudan kewajiban Direktorat SIS untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, serta akan digunakan 

sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Direktorat SIS di tahun 

yang akan datang. 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditrektorat 

SIS dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :  
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a. Undang-Undang 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. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS 

berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 

c. 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. 

d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPS. 

e. Peraturan Kepala BPS No. 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, 

Bidang, Sub direktorat, Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi di BPS. 

f. Peraturan Kepala BPS No. 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPS. 

g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 

2020–2024. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Manfaat dan Tujuan dari LAKIN ini adalah: 

a. Media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Direktorat SIS. 

b. Sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahun berikutnya. 

c. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama setahun dalam mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi pada Direktorat SIS. 

d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Direktorat SIS. 
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1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang BPS 

yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja BPS dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, yang kemudian diubah dalam 

Peraturan Kepala BPS Nomor 150 Tahun 2014 tentang uraian tugas bagian, 

bidang, subdirektorat, subbagian, subbidang dan seksi BPS, maka tugas, 

fungsi dan struktur organisasi Direktorat SIS BPS adalah sebagai berikut: 

a. Kedudukan 

Direktorat SIS merupakan unit kerja eselon II pada BPS RI yang lokasinya 

berada di Kantor BPS, Jl. Dr Sutomo No 6 – 8, Jakarta Pusat. 

b. Tugas 

Direktorat SIS mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan 

data, jaringan komunikasi data, integrasi statistik, dan pengelolaan 

Teknologi Informasi (TI) yang secara langsung dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS). 

c. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, 

Direktorat SIS menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan Integrasi Pengolahan Data (IPD) 

2. Pelaksanaan Jaringan Komunikasi Data (JKD) 

3. Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Statistik (INSIS) 

4. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi (PTI) 

d. Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan 

Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

BPS, struktur organisasi Direktorat SIS terdiri dari: 

1. Fungsi Integrasi Pengolahan Data (IPD) 

2. Fungsi Jaringan Komunikasi Data (JKD) 

3. Fungsi Integrasi Sistem Informasi Statistik (INSIS) 

4. Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi (PTI) 

Secara rinci bagan organisasi Direktorat SIS terdapat pada Lampiran 1. 
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1.4. Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat SIS didukung oleh 

172 orang pegawai yang terdistribusi ke dalam empat Subdirektorat, seperti  

tertera pada tabel di bawah ini. 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA 

MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2021 

No Unit Organisasi 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 S1/ 

DIV DIII SLTA 

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

1. Direktorat Sistem Informasi Statistik 1 0 0 0 0 1 

2. Fungsi Integrasi Pengolahan Data 0 17 25 1 3 46 

3. Fungsi Jaringan Komunikasi Data 0 9 21 0 1 31 

4. Fungsi Integrasi Sistem Informasi 
Statistik 2 18 30 0 0 50 

5. Fungsi Pengelolaan Teknologi 
Informasi 1 9 30 0 4 44 

Jumlah 4 52 107 1 8 172 

 

 

1.5. Potensi dan Permasalahan 

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan 

untuk penyempurnaan. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang 

terjadi pada tahun anggaran 2021 diantaranya adalah:  

a. Tata Kelola TI dilingkungan BPS dalam pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan perangkat keras belum optimal. 

b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal database, 

perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum TI lainnya 

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

terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu 

waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI. 

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

membutuhkan banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk 

Kerangka Acuan Kerja dan dokumen pendukung lainnya, sehingga 

menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana. 

Disamping kendala yang dihadapi, Direktorat SIS memiliki potensi yang 

dapat dioptimalkan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan: 

a. Direktorat SIS memiliki SDM yang cukup banyak sehingga dapat 

dioptimalkan untuk menangani berbagai inisiatif kegiatan di lingkungan 

Direktorat SIS. 

b. BPS memiliki sarana dan prasarana TI yang cukup memadai untuk 

digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi untuk mendukung 

visi dan misi BPS. 

1.6. Sistematika Penyajian Laporan  

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas LAKIN Instansi Pemerintah, LAKIN Kedeputian Bidang MIS Tahun 

2021 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; SDM; potensi dan permasalahan yang dihadapi 

Kedeputian Bidang MIS; serta sistematika penyajian laporan. 

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

BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kedeputian Bidang MIS 

Tahun 2021. 

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

tahun 2021; perkembangan capaian kinerja tahun 2021 terhadap 
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realisasi kinerja tahun 2020; capaian kinerja tahun 2021 terhadap 

target renstra 2020-2024; kegiatan prioritas; upaya efisiensi; dan 

realisasi anggaran tahun 2021. 

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

perbaikan untuk tahun berikutnya. 
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BAB II.  
PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Renstra Direktorat SIS Tahun 2020 – 2024 

Renstra BPS disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang 

jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan 

pembangunan statistik. Renstra BPS mengacu kepada arah kebijakan dan 

program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan 

Jangka Panjang 2005-2025. Selanjutnya Direktorat SIS mengacu pada Renstra 

BPS 2020-2024 dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan jangka 

panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. 
Peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik seperti yang diamanatkan 

dalam Undang Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, membawa 

konsekuensi berupa tuntutan akan ketersediaan sistem informasi yang 

memudahkan pengguna data statistik untuk memperoleh informasi secara 

cepat, akurat dan andal. Upaya penyempurnaan dan pengembangan lebih 

lanjut dari sistem tersebut perlu tetap dilanjutkan mengingat kemajuan 

perkembangan TI yang sangat pesat, yang disertai dengan meningkatnya 

volume pekerjaan, bentuk dan variasi informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna data.  

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur TI baik perangkat keras dan piranti 

lunak yang mampu mendukung beban kerja seluruh kegiatan menghasilkan 

statistik baik fungsi pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi informasi 

statistik maupun fungsi pendukung seperti kepegawaian dan keuangan yang 

semakin meningkat mutlak diperlukan. Untuk itu, BPS telah mengantisipasi hal 

tersebut dengan membangun infrastruktur TI, di pusat maupun daerah, secara 

terus menerus dengan mempertimbangan berbagai aspek teknis dan 

administrasi dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. 

Salah satu infrastruktur yang disiapkan yaitu infrastruktur JKD dalam 

menyediakan akses informasi statistik dengan cepat berupa koneksi internet 

dan koneksi Virtual Private Network (VPN). BPS menggunakan dua jenis 

koneksi internet yaitu koneksi internet untuk server yang dimanfaatkan untuk 

memberikan akses kepada pengguna data terhadap data statistik secara online 
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dan koneksi internet untuk pengguna yang dimanfaatkan pegawai BPS untuk 

mencari informasi terkait tugasnya. Selain itu terdapat koneksi VPN, sebesar 3 

Mbps pada tiap site-nya, yang menghubungkan kantor BPS Pusat, BPS 

Provinsi,  dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS. VPN 

dimanfaatkan untuk mempercepat dan mengamankan proses pengiriman data 

antara BPS Pusat dan BPS Provinsi, pengaksesan website pengolahan serta 

untuk memfasilitasi  penyelenggaraan video conference (vicon) antara Pusat 

dan Daerah. 

Ketersediaan infrastruktur TI yang dapat mendukung seluruh aktivitas 

BPS, harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendukung (elektrikal, 

cooling system, fire surpression system, dan lainnya), untuk menjamin 

ketersediaan dan keandalan infrastuktur TI maupun pendukungnya agar dapat 

bekerja secara optimal maka diperlukan pemeliharaan secara reguler untuk 

mencegah kerusakan perangkat maupun perbaikan ketika terjadi kerusakan. 

Sehingga pada tahun 2021 diselenggarakan beberapa kegiatan pemeliharaan 

baik kegiatan pemeliharaan infrastruktur TI maupun infrastruktur pendukung 

Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) BPS.  

Sasaran strategis yang dicanangkan Direktorat SIS tidak terlepas dari 

bisnis inti (core business) BPS yang diantaranya adalah penyediaan data 

statistik berkualitas serta pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem 

Statistik Nasional (SSN). Mengingat pentingnya peran Direktorat SIS dalam 

SSN, maka Direktorat SIS melakukan peningkatan kualitas layanan TI dengan 

dukungan Sistem dan Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, 

berkelanjutan, dan berorientasi kepada kepuasan pengguna. Komitmen ini 

dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional 

pada periode lima tahun ke depan. Setiap tujuan strategis direktorat memiliki 

sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, dan 

program dan kegiatan yang akan mencapai misi direktorat. Evaluasi pelaporan 

dilakukan terhadap setiap kegiatan dan program melalui indikator kegiatan 

utama secara berkala setiap tahun.  

 

a. VISI DAN MISI DIREKTORAT SIS:   
VISI : “Penyedia Layanan TI BPS Berkualitas untuk Indonesia Maju” 
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MISI : “Menyediakan sistem layanan TI terintegrasi yang handal untuk 

penyelenggaraan kegiatan Statistik Nasional” 

 

b. TUJUAN DIREKTORAT SIS 
Terintegrasinya sistem layanan TI yang handal untuk penyelenggaraan 

kegiatan Statistik Nasional  

 

c. SASARAN DIREKTORAT SIS 
Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 

sasaran dengan rincian sebagai berikut: 

1. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan 

terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) 

[Stakeholder Satisfaction], 

2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, 

sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal [Customer 

Perspective], 

3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka 

transformasi digital [Internal Process]. 

 

d. KEBIJAKAN DIREKTORAT SIS 
Sebagaimana telah diatur dalam Dokumen C1 hasil konsultan STATCAP-

CERDAS tentang Strategi TI BPS, arah kebijakan penyelenggaraan 

Direktorat SIS yang mengacu pada visi dan misi Direktorat SIS adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyediaan platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan 

terpercaya untuk mewujudkan SDI.  

Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, yaitu: 

Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan 

terpercaya untuk mewujudkan SDI. Arah kebijakan dan strategi ini 

akan mendukung terintegrasinya sistem layanan TI yang handal 

untuk penyelenggaraan kegiatan Statistik Nasional dan 
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meningkatkan peran Sistem Infrastruktur Statistik Terintegrasi 

(SIST) dalam mendukung SSN. 

2. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, 

sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal.  

Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, 

sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, 

kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan dukungan Tata 

Kelola TI. 

b) Tersedianya pengelolaan layanan TI yang handal dengan 

dukungan sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang 

handal. 

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung peningkatan 

kualitas Layanan TI yang berorientasi kepada pengguna. 

3. Perwujudan keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka 

transformasi digital. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi 

Direktorat SIS, sebagai berikut: 

a) Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan Digital 

Enterprise Architecture (DEA), 

b) Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, 

berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna, 

c) Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang 

Smart dan Agile. 

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terwujudnya 

Transformasi Digital yang mendukung  keselarasan Strategi TI dan 

Bisnis dalam kerangka SSN. 

 

e. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH DIREKTORAT SIS 
Untuk mencapai visi dan misi Direktorat SIS, pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan 2 (dua)  program yaitu : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS (DMPTTL) 
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• Program Teknis DMPTTL untuk Kode Kegiatan 2881 

Program ini meliputi kegiatan pendukung Layanan 

Transformasi Statistik pada Transformasi Digital TI dengan 

Pembangunan Sistem dan Aplikasi Statistik secara mandiri 

dengan stimulus capacity building seperti kegiatan dengan 

narasumber, pelatihan pegawai, perjalanan dinas pegawai, 

belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19, serta 

pengadaan perpanjangan lisensi software. 

• Program Teknis DMPTTL untuk Kode Kegiatan 2885 

Program Teknis DMPTTL 2885 bertujuan untuk mendukung 

kegiatan Dukungan Manajemen BPS Lainnya dalam bidang 

Perawatan/Pemeliharaan sarana dan prasarana TI, dengan 

rincian sebagai berikut: 

i. Belanja Keperluan Perkantoran 

ii. Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi 

COVID19 

iii. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Untuk Direktorat SIS, kegiatan yang diselenggarakan dalam 

kerangka program ini antara lain: penyediaan koneksi jaringan 

komunikasi data Pusat dan Daerah termasuk DC dan DRC, 

pemeliharaan perangkat TI, dan perpanjangan garansi 

perangkat TI. 

 

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). 

PPIS bertujuan untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem 

Informasi Statistik dalam bidang Layanan TIK, antara lain persiapan, 

pengumpulan data, pengolahan SP2020 Lanjutan dan pengolahan 

Longform SP2020.  Kegiatan yang diselenggarakan dalam tahapan 

persiapan meliputi penambahan kapasitas jaringan komunikasi data 

berupa Pengadaan storage external DC dan Pengadaan Jaringan 

Wireless BPS Pusat beserta Manajemennya. Penambahan 
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kapasitas jaringan komunikasi data berupa storage berhasil 

dijalankan tetapi wireless tidak dapat dilakukan karena gagal lelang. 

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja, Direktorat SIS menetapkan IKU tahun 2021 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

No. Sasaran Output/Outcome Indikator 

1 Tersedianya platform 
data hub yang 
atraktif, kolaboratif 
dan terpercaya untuk 
mewujudkan SDI 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Terwujudnya koleksi data 
yang dipertukarkan dengan 
Kementrian/ Lembaga lain 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain 

Tersedianya sistem atau 
layanan yang dikembangkan 
untuk mendukung Digital 
Governance 

Jumlah sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan TI 
dengan dukungan 
Tata Kelola TI, sistem 
terintegrasi dan 
jaringan komunikasi 
yang handal 
[Customer 
Perspective] 

Tercapainya Indeks 
Kepuasan layanan TI 

Indeks Kepuasan layanan TI 

Terwujudnya uptime layanan 
JKD 

Persentase uptime layanan 
JKD 

Tersedianya penambahan 
koleksi data sensus survei 
yang dihimpun 

Jumlah penambahan koleksi 
data sensus survei yang 
dihimpun 

Terpenuhinya hasil 
pengolahan data yang dikirim 
ke BPS pusat tepat waktu 

Persentase hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS 
pusat tepat waktu 
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2.3. Rencana Kinerja 

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat SIS mengacu kepada Rentra BPS 

Tahun 2020-2024, sehingga Direktorat SIS menyusun program kegiatan untuk 

tahun 2021 dengan fokus pada 2 (dua) program yaitu : 

 

a. Program DMPTTL 
1) Program Teknis DMPTTL untuk Kode Kegiatan 2881 

Kegiatan ini merupakan pendukung Layanan Transformasi Statistik 

yang mendukung program Transformasi Digital TI, yang terdiri dari  

  Terwujudnya perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service Level 
Agreement 

Persentase perbaikan sarana 
TI yang sesuai dengan 
Service Level Agreement 

Terwujudnya pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

Persentase pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

Terlaksananya 
pengembangan TIK BPS 
untuk integrasi statistik dari 
hulu ke hilir 

Persentase pengembangan 
TIK BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke hilir 

Terpenuhinya sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

Persentase sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

3 Terwujudnya 
keselarasan Strategi 
TI dan Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi digital 
[Internal Process] 

Terpenuhinya keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

Tersedianya Performance & 
IT Risk Management Metrics 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

Terpenuhinya dokumen 
Statcap Cerdas Bidang TI 
yang terbit tepat waktu 

Jumlah dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

Terlaksananya inovasi TI 
yang mendukung 
Transformasi Digital 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi 
Digital 
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a) Belanja Jasa Konsultan pada Jasa Konsultan pengujian 

keamanan INDAH 

b) Belanja Jasa Profesi (narasumber) 

o Digital Enterprise Architecture (DEA) 

o Operational Management System (OMS) 

o Data Management System (DMS) 

o Metadata Management System (MMS) 

o Integrated Colleting System (ICS) 

o IT Governance termasuk Tata Kelola TI mendukung SPBE 

o Pranata Komputer 

c) Belanja Jasa lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

(Training) 

o Digital Enterprise Architecture (DEA) 

o Integrated Processing and Analysis System (IPAS) 

d) Belanja Perjalanan biasa terkait Transformasi TI 

e) Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya pada pembiayaan 

Pengadaan Annual Technical Support (ATS) Software ESTIM 

IT Service Management (ITSM) dan Pengadaan Lisensi Orbus 

Software EA 

 
2) Program Teknis DMPTTL untuk Kode Kegiatan 2885 

Kegiatan yang ditetapkan pada  tahun anggaran 2021 untuk 

Dukungan Manajemen BPS Lainnya pada Perawatan/ Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana TI sebagai berikut: 

a) Belanja Keperluan Perkantoran terdiri biaya koneksi internet 

server dan pengguna, koneksi internet VSAT (very-small-

aperture terminal) untuk BPS Kabupaten,  koneksi metro 

ethernet  dan internet DRC, koneksi VPN, serta koneksi 

ekstranet. 

b) Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID 19 

berupa Pengadaan lisensi software untuk konferensi dan 

pelatihan jarak jauh. 
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c) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terdiri 

dari Pemeliharaan perangkat dan jaringan LAN BPS Pusat, 

Pemeliharaan perangkat infrastruktur DC dan DRC, 

perpanjangan garansi perangkat keamanan jaringan, serta 

Perawatan komputer, laptop/notebook, printer dan alat 

penunjangnya. 

 

b. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 
Kegiatan yang ditetapkan pada pada tahun anggaran 2021 adalah: 

1) Pengolahan Data Terpadu, yaitu: 

- Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik Sosial 

- Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik 

Distribusi dan Jasa                

- Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik Produksi 

- Kompilasi Data Hasil Survei Rutin 

2) Pengembangan Layanan JKD dan Akses Online 
- Pengembangan web server dan modulnya 

- Pengembangan layanan Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 

- Pengembangan layanan penyimpanan cloud 

- Pengembangan database server 

- Pengembangan layanan pemetaan layanan dan infrastruktur 

TIK (Metalik) 

3) Penyusunan Sistem Informasi dan perangkat pendukungnya 
yaitu: 
- Penyusunan sistem repository data dan metadata 

- Penyusunan sistem informasi manajemen kepegawaian 

- Penyusunan sistem informasi manajemen keuangan 

- Penyusunan sistem backoffice 

- Penyusunan sistem pengelolaan data warehouse 

- Penyusunan peralatan mining dan analisa 

4) Pengembangan TI, yaitu: 
- Penyusunan Dokumen Pengembangan TI 

- Dokumentasi Implementasi EA 
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Rencana Kinerja Tahunan Direktorat SIS Tahun 2021 

No
. Sasaran Output/Outcome Indikator Target 

1 Tersedianya platform 
data hub yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan SDI 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Terwujudnya koleksi 
data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/ Lembaga 
lain 

Jumlah koleksi data 
yang dipertukarkan 
dengan 
Kementrian/Lembaga 
lain 

2 

Tersedianya sistem 
atau layanan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

Jumlah sistem atau 
layanan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

12 
 

2 Meningkatnya kualitas 
layanan TI dengan 
dukungan Tata Kelola 
TI, sistem terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Tercapainya Indeks 
Kepuasan layanan TI 

Indeks Kepuasan 
layanan TI 

80 

Terwujudnya uptime 
layanan JKD 

Persentase uptime 
layanan JKD 

75 

Tersedianya 
penambahan koleksi 
data sensus survei 
yang dihimpun 

Jumlah penambahan 
koleksi data sensus 
survei yang dihimpun 

65 

Terpenuhinya hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

98 

Terwujudnya 
perbaikan sarana TI 
yang sesuai dengan 
Service Level 
Agreement 

Persentase perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service Level 
Agreement 

100 

Terwujudnya 
pengadaan barang 
dan jasa TI yang 
akuntabel 

Persentase pengadaan 
barang dan jasa TI 
yang akuntabel 

100 

Terlaksananya 
pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke 
hilir 

Persentase 
pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke hilir 

75 

Terpenuhinya sistem 
TI yang menerapkan 
standar 
pembangunan system 

Persentase sistem TI 
yang menerapkan 
standar pembangunan 
sistem 

100 
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No
. Sasaran Output/Outcome Indikator Target 

3 Terwujudnya 
keselarasan Strategi TI 
dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi 
digital [Internal 
Process] 

Terpenuhinya 
keselarasan strategi 
bisnis dan TI 

Persentase 
keselarasan strategi 
bisnis dan TI 

100 

Tersedianya 
Performance & IT 
Risk Management 
Metrics 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

100 

Terpenuhinya 
dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah dokumen 
Statcap Cerdas Bidang 
TI yang terbit tepat 
waktu 

4 

Terlaksananya inovasi 
TI yang mendukung 
Transformasi Digital 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung 
Transformasi Digital 

10 

 

2.4. Anggaran Tahun 2021 

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Direktorat SIS pada tahun 2021 

dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 

2021, dengan nilai pagu Bagian Anggaran 54 sebesar Rp 91.633.762.000,00. 

Pagu Anggaran Belanja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021 
 

Kode Uraian 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

054.01.01 PROGRAM DMPTTL  
2881.EAH Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi 

Program dan Anggaran : Layanan Organisasi dan 

Tata Kelola Internal 

1.394.375.000,- 

2885.EAA Dukungan Manajemen BPS Lainnya : 

Layanan Perkantoran 

41.799.287.000,- 

054.01.06 PROGRAM PPIS  

2901.BMA Pengembangan Sistem Informasi Statistik : Data 

dan Informasi Publik 

48.231.969.000,- 

2905.QMA Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan : Data dan 

Informasi Publik 

208.131.000,- 
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Kode Uraian 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

JUMLAH 91.633.762.000,- 

 

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2021 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah 

penetapan kinerja sebagai berikut: 
 

Penetapan Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021 
 

No
. Sasaran Indikator Satuan Target Penanggung 

Jawab 
1 Tersedianya 

platform data hub 
yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan SDI 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain 

set data 2 Fungsi PTI 

Jumlah sistem atau 
layanan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

sistem 12 
 

Fungsi IPD,  
Fungsi JKD,  
Fungsi INSIS,  
Fungsi PTI 
 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan 
TI dengan 
dukungan Tata 
Kelola TI, sistem 
terintegrasi dan 
jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Indeks Kepuasan layanan 
TI 

- 80 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD,  
Fungsi INSIS,  
Fungsi PTI 

Persentase uptime 
layanan jaringan 
komunikasi data 

persen 75 Fungsi JKD 

Jumlah penambahan 
koleksi data sensus 
survei yang dihimpun 

set data 65 Fungsi PTI 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

persen 98 Fungsi IPD 

Persentase perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service Level 
Agreement 

persen 100 Fungsi JKD 
Fungsi PTI 
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No
. Sasaran Indikator Satuan Target Penanggung 

Jawab 
Persentase pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi INSIS,  
Fungsi PTI 

Persentase 
pengembangan TIK BPS 
untuk integrasi statistik 
dari hulu ke hilir 

persen 75 Fungsi INSIS 

Persentase sistem TI 
yang menerapkan 
standar pembangunan 
sistem 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi INSIS, 
Fungsi PTI 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi 
digital [Internal 
Process] 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

persen 100 Fungsi INSIS 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi INSIS, 

Jumlah Dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang 
terbit tepat waktu 

dokumen 4 Fungsi INSIS 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi 
Digital 

dokumen 10 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi INSIS,  
Fungsi PTI 

 

TI yang dikelola oleh Direktorat SIS berfungsi sebagai pendukung proses 

bisnis BPS, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pelayanan TI yang diberikan: 

a. Layanan jaringan komunikasi data yang beroperasi selama 24 jam x 7 hari 

dalam seminggu. Layanan tersebut antara lain email, situs web bps.go.id, 

portal community, portal Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 

portal kolaborasi, dan layanan lainnya. 

b. Sarana DC yang beroperasi selama 24 jam x 7 hari dalam seminggu. 

c. Layanan pemeliharan perangkat TI dilakukan pada jam kerja kecuali ada 

hal khusus. 
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d. Layanan pengolahan data, pengembangan sistem pengolahan dan sistem 

informasi manajemen. 

e. Peningkatan kapasitas SDM bidang TI di BPS Pusat maupun BPS 

Daerah. 
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BAB III.  
AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja Direktorat SIS merupakan perwujudan kewajiban 

Direktorat SIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi Direktorat. Misi Direktorat SIS kemudian dituangkan dalam 

beberapa sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun. Akuntabilitas ini 

kemudian dituangkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat SIS dilakukan sesuai dengan renstra 

seperti tertulis pada Bab II. 

3.1 Capaian Kinerja Direktorat SIS Tahun 2021 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat SIS untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis. Kinerja tersebut kemudian dinilai 

kesesuaiannya dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat SIS yang 

merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat SIS. 

Sasaran 1. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan 
terpercaya untuk mewujudkan SDI. 

Dalam rangka mewujudkan sistem layanan TI yang berkualitas dan prima, 

Direktorat SIS berperan dalam melakukan Pengembangan Sistem Informasi, 

Rekayasa Informatika dan pengelolaan TI yang handal dalam mendukung 

tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk 

mendukung SDI. Kegiatan ini diukur dengan Jumlah koleksi data yang 

dipertukarkan dengan Kementrian/Lembaga lain. Disamping itu, kegiatan ini 

juga didukung dengan kegiatan lainnya yaitu: (i) penambahan koleksi data 

dalam sistem katalog data micro sebagai bahan baku dalam pertukaran data, 

(ii) jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun dan (iii) 

pengembangan sistem atau layanan yang mendukung Digital Governance 

untuk memastikan bahwa tools dibangun selaras dengan rencana transformasi 

digital yang digagas Direktorat SIS.  
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- Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/ 
Lembaga lain 

Untuk mendukung SDI terutama prinsip interoperabilitas data, 

Direktorat SIS menyiapkan platform data hub sebagai tools untuk 

pertukaran data antar instansi. Pemanfaatan platform data hub yang telah 

dilakukan adalah untuk pertukaran data kependudukan dengan Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam 

Negeri dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020. 

Sebagai kelanjutan dari kegiatan SP2020, perbaikan data kependudukan 

akan terus dilakukan menggunakan sistem Satu Data Kependudukan 

Indonesia (SDPI) yang hasilnya akan dibagipakaikan kembali dengan 

pihak Dukcapil melalui platform data hub. Selain itu, beberapa inisiatif 

pertukaran data lainnya yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

Untuk mendukung SDI terutama prinsip interoperabilitas data, 

Direktorat SIS menyiapkan platform data hub sebagai tools untuk 

pertukaran data antar instansi. Pemanfaatan platform data hub yang telah 

dilakukan adalah untuk pertukaran data kependudukan dengan Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam 

Negeri dalam rangka pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020. 

Sebagai kelanjutan dari kegiatan SP2020, perbaikan data kependudukan 

akan terus dilakukan menggunakan sistem Satu Data Kependudukan 

Indonesia (SDPI) yang hasilnya akan dibagipakaikan kembali dengan 

pihak Dukcapil melalui platform data hub. Selain itu, beberapa inisiatif 

pertukaran data lainnya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Pertukaran data ekspor-impor dengan Bea dan Cukai,  

2. Pertukaran Data Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak 

3. Pertukaran data terkait kebencanaan dengan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), dan  

4. Pertukaran data E-commerce dengan para pelaku usaha. 

5. Inisiatif satu data tematik lainnya, seperti: 
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a. Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI) yang melibatkan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dll.  

b. Satu data Migrasi Internasional (SDMI) yang melibatkan 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

RI (Kemenko Polhukam), Bappenas, Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dll. 

c.  Sustainable Development Goals (SDGs) yang melibatkan 

beberapa kemenetrian lain sebagai penyedia indikator yang 

terkait dengan tujuan dan sasaran SDGs, seperti BNPB, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ESDM, 

dll. 

6. Kegiatan pemanfaatan big data yang dapat berasal dari kementerian 

maupun swasta, seperti penyedia platform ecommerce, Mobile 

Positioning Data (MPD), dll 

Setiap penyedia data dapat melaporkan dan mengusulkan standar 

data dan metadata statistik yang digunakan dalam penyelenggaraan 

kegiatan statistiknya melalui fitur Standar Data Statistik (SDS) dan 

Metadata Statistik (MS) di platform data hub. Selanjutnya, tidak hanya 

data saja yang akan dibagipakaikan, melainkan juga standar data dan 

metadata dari data terkait. Hal tersebut akan mempermudah saat integrasi 

data. Dengan menggunakan platform data hub, maka keamanan data 

menjadi lebih terjaga dan setiap pengaksesan data dapat terpantau.   

 

- Penambahan koleksi data dalam sistem katalog data mikro.  
Koleksi dalam sistem Katalog data mikro menyimpan data sekaligus 

metadatanya dan diperoleh dari hasil sensus dan survei yang 

dilaksanakan oleh BPS maupun kompilasi. Per Januari 2022, Sistem 

Katalog Data mikro memiliki 321 dataset dan 419 kutipan dimana 

metadatanya dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan 

Inggris (masih ada sebagian metadata yang belum diterjemahkan ke 

Bahasa Inggris). Jumlah tersebut sama dengan tahun 2020 karena tidak 

ada penambahan dokumentasi data mikro (dalam bentuk DDI) yang 
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diunggah ke sistem Katalog Mikro Data dan adanya proses migrasi ke 

platform baru. 

 

- Jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun 
Pasca-pengolahan sensus/survei, subject matter mempunyai 

kewajiban untuk menyerahkan data dan metadata nya kepada Subdit PTI. 

Subdit PTI memiliki repository data untuk menyimpan hasil rilis data 

sensus/survei beserta kelengkapan dokumentasi mencakup kuesioner, 

layout data yang berisi metadata variabel dan buku pedoman. Repository 

di Subdit PTI terdiri dari filebased storage dan Relational Data base 

Management System. Koleksi pada repository Subdit PTI sampai dengan 

2021 adalah 235 data. Sedangkan jumlah data yg dihimpun pada tahun 

2021 sebanyak 25 dataset. 

Penambahan koleksi data yang dihimpun kurang dari 50% target (65 

dataset). Artinya, masih banyak subject matter yang belum menyerahkan 

data dan dokumentasi sensus/survei ke Subdit PTI, salah satunya 

diakibatkan belum adanya payung hukum untuk mendukung sistem 

repository BPS. 

 

- Jumlah sistem atau layanan yang dikembangkan untuk mendukung 
Digital Governance 

Disamping pengembangan platform data hub, dikembangkan juga 

berbagai sistem pendukung, yaitu sistem informasi PTI terkait dengan 

pengelolaan data dan sistem informasi IPD terkait dengan akuisisi data. 

 
o Jumlah Sistem informasi PTI  yang  dibuat/dikembangkan/ 

dipelihara 

Subdit PTI mengembangkan sistem informasi mencakup 

Sistem Katalog Data Mikro dan SIMDATA untuk pengelolaan data 

dan metadata serta Layanan Disclosure Control untuk mendukung 

diseminasi data. 

Secara garis besar metadata yang ditampilkan di Sistem 

Katalog Data Micro terdiri dari informasi kegiatan sensus/survei, 
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deskripsi variabel-variabel dari data, dokumentasi kegiatan seperti 

kuesioner, pedoman, ataupun laporan. Dalam sistem ini, pengguna 

data dapat mencari, membandingkan, dan jika ada kesesuaian dapat 

mengakses dan mengunduh data tergantung kebijakan akses untuk 

masing-masing data. Metadata dari dataset – dataset yang 

dikirimkan subject matter ke Subdit PTI dibuat mengikuti standar DDI 

(Data Document Initiative). Sedangkan untuk datasetnya disimpan 

dalam suatu repository data yang kemudian akan diproses untuk 

dikirimkan ke Subdit Layanan dan Promosi Statistik. Selain data dan 

metadata, Sistem Katalog Data Mikro juga berfungsi untuk 

mengelola dokumen yang terkait dengan data seperti kuesioner, 

pedoman, dan lain – lain.  Setiap dataset juga dihubungkan dengan 

kutipan (citation) dari publikasi/jurnal/buku hasil dari penelitian-

penelitian yang menggunakan data tersebut. 

SIMDATA mencatat perkembangan data meliputi penerimaan, 

permintaan dan pengeluaran data. Sistem ini juga merekam 

kelengkapan dan repositori data serta target Advance Release 

Calendar untuk tiap data. 

Layanan Disclosure Control mencakup penghilangan 

variable/kolom yang tidak boleh didiseminasikan dan penghilangan 

identitas. Aturan Anonimisasi dan Confidentiality tiap survey dan 

sensus berbeda. Terbagi menjadi dua basis yaitu survei/sensus 

berbasis rumah tangga dan survei/sensus berbasis Perusahaan. 

Pada tahun 2021 terdapat 70 survei/sensus yang telah dilakukan 

proses anonimasi dan confidentiality. 

 

o Jumlah Sistem informasi IPD dibuat/dikembangkan/dipelihara 
Data statistik yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh BPS 

dikelola dalam sistem atau layanan pengumpulan/akuisisi data yang 

dikembangkan untuk mendukung Digital Governance. Digital 

Governance merupakan arah kegiatan Direktorat SIS yang ingin 

mengintegrasikan seluruh layanan TI untuk penyelenggaraan 

kegiatan Statistik Nasional dan meningkatkan peran SIST dalam 

mendukung SSN. Tujuannya adalah agar kegiatan statistik dapat 
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berjalan dengan baik dan cepat karena hasil pengumpulan data 

dapat langsung diolah lebih lanjut untuk kemudian didiseminasikan 

Selama tahun 2021, Direktorat SIS sudah membangun 80 

program aplikasi untuk kegiatan statistik dari target total 40 program. 

Pembangunan sistem yang dibangun atau dikembangkan oleh 

Direktorat SIS dapat berbasis desktop, web maupun CAPI. Tahun 

2021 permintaan pembangunan sistem didominasi oleh permintaan 

sistem yang berbasis CAPI. Sistem atau layanan yang 

dikembangkan oleh Direktorat SIS, baik itu sensus/survey yang 

sifatnya rutin maupun sensus/survey yang sifatnya adhoc. Seperti, 

aplikasi Sakernas yang rutin di bulan Februari dan Agustus ternyata 

di bulan Agustus ada penambahan pembangunan aplikasi untuk 

Suplemen Sakernas. Yaitu untuk memperoleh indikator 

ketenagakerjaan terkait dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja. Begitu juga dengan aplikasi Susenas yang rutin 

di tiap semester, pada bulan September (semester 2) ada 

penambahan pembuatan aplikasi untuk Survei Rumah Tangga 

Desember 2021 atau Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial 

(SEPBS) yaitu untuk mengukur efektivitas program tambahan cash 

transfer yang diberikan pemerintah selama bulan Oktober – 

Desember 2021. Sensus/survey yang dilakukan oleh subject matter 

untuk menghasilkan data-data sektoral atau strategis perlu ditunjang 

oleh sistem atau aplikasi yang handal. Oleh karena itu, Sistem atau 

layanan yang dikembangkan dimaksudkan untuk menghasilkan 

output data yang akurat, handal dan terpercaya. 

Tingkat Pencapaian Tersedianya Platform Data Hub Yang Atraktif, Kolaboratif 
Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia Tahun 2021 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 Tersedianya 
platform data 
hub yang 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain* 

2 2 

 

100  
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atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya 
untuk 
mewujudkan 
SDI 

Jumlah sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

12 168 

 

1.400 

 

*: Indikator Kinerja Utama 

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas,  

i) tingkat pencapaian jumlah koleksi data yang dipertukarkan 

dengan Kementerian/Lembaga lain mencapai 100 persen, 

yaitu utamanya pada Data Ekspor-Impor dengan Bea dan 

Cukai dan Data Pajak dengan Dirjen Pajak. 

ii) tingkat pencapaian dalam terlaksananya pengembangan 

sistem informasi dan rekayasa informatika dalam mendukung 

tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan 

terpercaya untuk mewujudkan SDI menunjukkan kinerja yang 

berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persentase realisasi 

kinerja ada yang mencapai 100 persen dan ada yang melebihi 

100 persen.  

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata 
Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal. 

• Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, 
kemudahan dan kecepatan pelayanan  dengan dukungan Tata Kelola 
TI 
 
o Indeks Kepuasan layanan TI 

o Persentase Permintaan Akses data yang ditindaklanjuti 
Kebutuhan pegawai BPS untuk bekerja secara mobile  

(dari luar kantor) dengan mengakses berbagai sumber daya TI 

yang terdapat di jaringan kantor difasilitasi dengan layanan 

Personal Virtual Private Network (VPN). Dengan adanya 

layanan personal VPN, pegawai yang berada di jaringan publik 

(internet) dapat mengakses perangkat TI, sistem, maupun data 

yang terdapat di jaringan Local Area Network (LAN) kantor 

secara aman. Layanan ini menggunakan teknologi untuk 
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membangun terowongan (tunnel) VPN di atas jalur internet. 

Setiap pegawai mendapatkan akses yang berbeda-beda 

sesuai dengan hak akses dan permintaannya. Dengan 

demikian, dapat dipastikan keamanan pengguna ketika 

mengakses data maupun sistem/aplikasi yang terdapat di 

jaringan BPS. Pada tahun 2021, terdapat 45 permintaan 

Layanan Personal VPN yang dipenuhi sehingga Persentase 

Permintaan Akses data yang ditindaklanjuti sebesar 100%. 

 

o Persentase Permintaan Video Conference yang 
ditindaklajuti 

Layanan vicon merupakan layanan komunikasi antara 

kantor BPS Pusat, BPS Provinsi, Politeknik STIS, dan Pusdiklat 

menggunakan perangkat vicon dan melalui jaringan VPN yang 

telah terpasang.  

Namun di masa pandemi Covid-19 ini, video conference 

antara pusat dan daerah tidak lagi menggunakan perangkat 

fisik (endpoint) yang terdapat di BPS Pusat maupun Provinsi, 

tetapi beralih menggunakan software untuk video conference 

dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. Hal ini 

dikarenakan software video conference memiliki keunggulan 

dalam hal fleksibilitas penggunaan. Total rapat secara virtual 

yang diselenggarakan adalah sebanyak 8651 rapat.  Pada 

tahun 2021 juga dilakukan upaya untuk integrasi media video 

conference antara perangkat fisik (endpoint) dengan software. 

 

 

o Persentase Permintaan Alokasi Storage yang 
ditindaklanjuti 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, unit kerja 

memerlukan tempat penyimpanan file dalam jumlah besar yang 

dapat digunakan untuk berbagi pakai dengan pengguna lain. 

Kebutuhan ini difasilitasi dengan Layanan File Share 

Storage/Spool. Unit kerja dapat menentukan siapa saja 
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pegawai yang berhak mengakses spool tersebut. Permintaan 

Alokasi Akses Storage dapat mencakup permintaan untuk hak 

akses, penambahan alokasi storage yang sudah ada, dan 

permintaan alokasi storage yang baru. Sebelum permintaan 

alokasi storage dipenuhi dilakukan identifikasi untuk 

menentukan berapa besar alokasi storage yang dibutuhkan. 

Pada tahun 2021 terdapat 21 permintaan Layanan File Share 

Storage/Spool. Persentase Permintaan Alokasi Storage yang 

ditindaklajuti sebesar 90% sesuai dengan target yang telah 

ditentukan 
 

o Jumlah Permintaan Penyusunan Sistem informasi/aplikasi 
pengolahan yang ditindaklajuti 

Direktorat SIS, khususnya Subdit IPD memberikan 

pelayanan pengolahan data berbagai sensus dan survei yang 

diselenggarakan oleh BPS yang meliputi pembuatan dan 

pengembangan program pengolahan data untuk dapat 

meningkatkan kualitas data. Terwujudnya data yang 

berkualitas dan tepat waktu tentunya membutuhkan komitmen 

dari berbagai pihak termasuk unit kerja terkait dalam 

pengolahan data yaitu subject matter. Koordinasi dengan 

subject matter harus terus dibina dan ditingkatkan. Selain itu 

strategi yang tepat dalam pengolahan data, dapat mendorong 

terwujudnya data yang berkualitas. Dengan terpusatnya 

pelayanan pembuatan program pengolahan data pada Subdit 

IPD, maka volume pekerjaan menjadi meningkat. Volume 

pekerjaan yang demikian besar dan harus selesai dalam waktu 

yang relatif singkat serta dalam waktu yang cenderung 

bersamaan seringkali menyebabkan terjadinya beberapa 

kesalahan dalam proses pengolahan data, untuk meminimalisir 

kesalahan perlu dilakukan testing terhadap semua program 

atau aplikasi yang sudah dibangun. Testing aplikasi juga 

melibatkan subject matter sebagai penanggung jawab konten 

suatu survei, untuk memastikan konsistensi yang diaplikasikan 
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ke dalam program sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh 

subject matter sebelum aplikasi tersebut di-release. 

Persentase permintaan penyusunan Sistem informasi/aplikasi 

pengolahan yang ditindaklajuti melebihi 100 persen dari target 

yang ditetapkan.  

 

o Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

Terwujudnya data yang berkualitas dan tepat waktu merupakan 

salah satu komitmen BPS untuk memberikan layanan terbaik bagi 

pemerintah. Sejalan dengan visi dan misi Direktorat SIS adalah 

pengguna mendapatkan manfaat dan layanan TI BPS yang prima 

dan inovatif secara aman, efektif, terpercaya dan handal. Demi 

mewujudkan data yang berkualitas dan tepat waktu. Oleh karena itu 

hasil pengolahan data sensus dan survei yang dikirimkan secara 

tepat waktu ke BPS Pusat menjadi salah satu indikator penting untuk 

mewujudkan komitmen tersebut, agar data yang dihasilkan oleh BPS 

menjadi masukan bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan. 

 

o Persentase Peserta pelatihan pengolahan yang layak 
bertugas 

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan tepat 

waktu, diperlukan operator pengolahan yang berkompeten dan 

handal. Untuk mendapatkan operator seperti itu diperlukan 

adanya pelatihan pengolahan secara berjenjang, mulai dari 

pelatihan innas, inda hingga pelatihan pengolahan untuk 

operator. Untuk itu persentase peserta pelatihan pengolahan 

yang layak bertugas menjadi salah satu indikator penting dalam 

mewujudkan data yang berkualitas dan tepat waktu. 

 

o Jumlah Buku Pedoman pengolahan yang disusun/ 
disempurnakan 

Untuk memastikan bahwa kualitas pengolahan data dapat 

terjaga, maka Direktorat SIS menyusun buku pedoman 
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pengolahan dan menyelenggarakan pelatihan pengolahan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dapat 

menggunakan sistem informasi/aplikasi pengolahan data 

dengan baik. Secara umum buku pedoman pengolahan 

bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai 

fitur pada aplikasi pengolahan. Secara khusus, buku pedoman 

pengolahan bertujuan membantu para petugas pengolahan 

dalam melakukan instalasi program pengolahan,  

pengoperasian aplikasi entri data, menu pendukung dan report 

hasil entri data. Dengan diselenggarakannya pelatihan dengan 

menggunakan buku pedoman pengolahan, kegiatan 

pengolahan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien 

dan tepat waktu. Selama Tahun 2021, Direktorat SIS sudah 

membuat sebanyak 15 buku pedoman, mencapai 100% dari 

target sebanyak 15 buku pedoman pengolahan yang disusun 

atau disempurnakan. 

 

o Persentase pemenuhan layanan TI yang sesuai dengan Service 
Level Agreement (Survei Kepuasan Layanan TI HaloSIS secara 
keseluruhan: 90%) 

Perbaikan layanan TI merupakan salah satu dari dua jenis 

pelayanan yang diberikan Direktorat SIS kepada para pengguna 

layanan TI selain pemenuhan permintaan layanan TI. Perbaikan 

layanan TI yang mengalami gangguan/insiden yang sudah 

tertangani sesuai kesepakatan tingkat layanan atau Service Level 

Agreement (SLA) mengindikasikan bahwa pelayanan perbaikan 

yang dilakukan oleh Direktorat SIS dilakukan secara prima, fokus, 

dan konsisten, sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam 

penanganannya dan tidak melampaui batas waktu pelayanan yang 

ditetapkan dalam SLA. Selain perbaikan layanan TI, pemenuhan 

kebutuhan layanan TI juga merupakan proses yang ditetapkan SLA-

nya secara ketat. Penentuan SLA didasarkan kepada kesepakatan 

antara penyedia jasa layanan TI dalam hal ini adalah Direktur SIS 

dengan subject matter terkait. SLA yang ditentukan merupakan 
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tingkat kesepakatan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak 

untuk mewujudkan kelancaran dan efisiensi dalam 

penyediaan/penanganan layanan TI. 

Kegiatan pemeliharaan/perawatan perangkat keras dilakukan 

secara On Call Maintenance, dimana bila terjadi kerusakan pada 

perangkat keras maka biaya Jasa dan penggantian suku cadang 

harus diadakan oleh penyedia layanan pemeliharaan/perawatan 

secara penuh bila masih tersedia dana di anggarannya. Penggunaan 

metode On Call Maintenance di tahun 2021 ini ditujukan untuk 

penghematan biaya pemeliharaan perangkat keras karena anggaran 

hanya terpakai untuk perangkat keras yang rusak dan memerlukan 

pemeliharaan saja. Sedangkan jika pemeliharaan dilakukan dengan 

metode All Risk Maintenance, maka biaya pemeliharaan sesuai 

dengan penawaran yang diberikan oleh penyedia layanan 

maintenance, tidak tergantung pada jumlah perangkat keras yang 

rusak atau memerlukan pemeliharaan.  

Untuk menjamin proses pemeliharaan/perawatan berjalan 

cepat, penyedia jasa wajib membuat surat pernyataan kesanggupan 

menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan/perawatan untuk setiap 

jenis barang/perangkat dalam jangka waktu sebagai berikut: 

o Maksimal 3 hari kerja meliputi jenis pekerjaan diagnosis dan 

perbaikan tanpa penggantian suku cadang; 

o Maksimal 7 hari kerja meliputi jenis pekerjaan diagnosis den 

perbaikan yang membutuhkan penggantian suku cadang; 

o Maksimal 14 hari kerja meliputi jenis pekerjaan diagnosis dan 

perbaikan yang membutuhkan penggantian suku cadang 

khusus untuk perbaikan Notebook, printer dan personal 

computer tipe khusus serta Scanner. 

Pada tahun 2021 Pemeliharaan Komputer, notebook, Printer 

dan alat pendukung lainnya dilaksanakan dalam 3 tahap dengan 

total perangkat keras yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 161 

unit, dengan rincian sebagai berikut: 

o Tahap 1 sebanyak 68 unit, 

o Tahap 2 sebanyak 39 unit, 
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o Tahap 3 sebanyak 54 unit.

Nilai persentase pemenuhan layanan TI sesuai SLA sebesar 90% 

dari total pelayanan yang telah diberikan sepanjang tahun 2021 diperoleh 

dari capaian yang terukur dari hasil Survei kepuasan layanan TI berikut 

riwayat pencatatan tiket yang masuk melalui Pusat Layanan TI HaloSIS. 

Nilai realisasi ini sesuai target yang sudah ditetapkan di awal tahun 

sehingga dapat dikatakan bahwa persentase realisasi dari pelaksanaan 

kegiatan pelayanan ini sebesar 100%.

Tingkat Pencapaian Peningkatan Kualitas Layanan TI Untuk Aspek 

Aksesibilitas, Kemudahan Dan Kecepatan Pelayanan Dengan Dukungan 

Tata Kelola TI Tahun 2021

No.
Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

2 Meningkatnya 
kualitas layanan 
TI dengan 
dukungan Tata 
Kelola TI, sistem 
terintegrasi dan 
jaringan 
komunikasi 
yang handal 

Indeks Kepuasan 
layanan TI*

80 85 106

Jumlah penambahan 
koleksi data sensus 
survei yang dihimpun

65 25 38.4

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu

98 98 100

Persentase perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan SLA

100 100 100

*: Indikator Kinerja Utama

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata 

Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal.

• Tersedianya pengelolaan layanan TI yang handal dengan dukungan 

sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal

Infrastruktur jaringan komunikasi data merupakan salah satu 

penunjang keberhasilan BPS dalam menyediakan akses informasi 

statistik dengan cepat. Berbagai macam teknologi dimanfaatkan untuk 
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menunjang kebutuhan BPS membangun jaringan komunikasi data 

dengan BPS Daerah, DRC, Kementerian/Lembaga di luar BPS, dan 

dengan jaringan publik. Untuk menghubungkan BPS Pusat, BPS Provinsi, 

dan Pusdiklat digunakan teknologi VPN sehingga  dapat mempercepat 

proses pengiriman data dan menjamin keamanan datanya. Sedangkan 

untuk menghubungkan DC dan DRC digunakan Koneksi Metro Ethernet. 

Koneksi internet VSAT disediakan untuk BPS Kabupaten yang belum 

terjangkau koneksi kabel fiber optik. Koneksi Ekstranet dimanfaatkan 

untuk pertukaran data dengan Kementerian/Lembaga lain. Selain itu juga 

terdapat koneksi internet pengguna yang dimanfaatkan pegawai BPS 

dalam mencari informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

diembannya, koneksi internet server yang dimanfaatkan untuk 

memberikan akses kepada pengguna data terhadap data statistik secara 

online yang tersimpan dalam DC, serta koneksi internet DRC untuk akses 

DRC. 

Kegiatan statistik yang dilakukan BPS mulai dari pengumpulan data 

sampai dengan diseminasi data memerlukan dukungan infrastruktur TI. 

Infrastruktur TI yang memiliki peran penting yaitu DC yang mampu 

menyediakan layanan sistem informasi/aplikasi dan media penyimpanan 

yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan DC yang andal yang 

mampu menangani proses pengolahan, penyimpanan, dan diseminasi 

data statistik. Termasuk server, storage, dan perangkat jaringan yang 

merupakan sarana pokok di DC perlu dijaga keandalannya agar dapat 

bekerja secara optimal. Perangkat-perangkat tersebut memerlukan 

perawatan/pemeliharaan secara rutin baik perawatan untuk pencegahan 

kerusakan maupun perawatan atau perbaikan perangkat-perangkat yang 

telah mengalami kerusakan.  

 

- Persentase uptime layanan jaringan komunikasi data (75%) 
Selama tahun 2021, layanan jaringan komunikasi data dengan 

berbagai jenis koneksi yang digunakan dapat beroperasi dengan baik  

untuk mendukung berbagai kegiatan di BPS dengan persentase uptime 

layanan sebesar 92%. 
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- Persentase pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu 
ke hilir (75%) 

Selama tahun 2021, Direktorat SIS terus melakukan pembangunan 

sistem sebagai tindak lanjut dari pembangunan sistem yang telah 

dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Agar dapat membuat sistem 

yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama, Direktorat SIS juga 

melakukan pengkajian dan dan perancangan sistem dan aplikasi 

infrastruktur statistik. Hasil kajian dan perancangan ini digunakan dalam 

mengembangkan SIST, yang terdiri dari: 

1. Database Management System (DMS) adalah sistem yang 

dikembangkan sebagai solusi untuk pengelolaan data terpusat di 

BPS. Perannya sebagai Single Source of Truth (SSOT) menuntut 

DMS mempunyai sejumlah kapabilitas untuk menyimpan data dalam 

ukuran yang besar dan memungkinkan sistem lain untuk mengakses 

data yang tersimpan di DMS untuk keperluan pengolahan, analisis, 

dan diseminasi secara mudah dan sesuai dengan otorisasinya. 

Capaian implementasi dan pengembangan DMS pada tahun 2021 

antara lain:  

- Perancangan dan implementasi operational data warehouse 

(Dukungan untuk Sistem INDAH)   

- Perancangan dan implementasi dissemination data warehouse 

(Dukungan untuk Web Sensus) 

- Pengembangan modul API ODW DMS   

- Pengembangan modul API DDW DMS  

- Pemanfaatan storaging dan preprocessing Big Data BPS 2020 

- Eksplorasi penggunaan zeppelin sebagai backend modul 

sandboxing sistem INDAH  

- Migrasi sebagian data sensus, survei, Big Data BPS ke dalam 

EDL, ODW dan DDW 

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

pengumpulan data multi moda. Beberapa moda pengumpulan data, 

baik menggunakan kertas, menggunakan smartphone (CAPI) 
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maupun melalui website (CAWI). Capaian implementasi dan 

pengembangan ICS pada tahun 2021 antara lain: 

- Updating ICS versi 2.0.12,  

- finalisasi survey MSA,  

- develop kuisioner Ujicoba SDKI, kuesioner untuk survei prakom, 

kuesioner pemanfaatan Artificial Intelligence,  

- update fitur untuk kebutuhan dukungan PODES, Longform 

SP2020 dan SITASI  

- dukungan untuk SDKI, wisnus, wisnas, relawan wisnus, TNA, 

EWS, survei AI, survei cognitive, desa cantik Wonosobo 

- Training ICS QD dan Developer 

- Knowledge Sharing ke daerah   

- Pembuatan master tabel rekomendasi PAPI CAPI kecamatan 

bekerjasama dengan team GS 

- Persiapan pelaksanaan SP2020, khususnya kebutuhan untuk 

CATI 

- pemanfaatan microservice ICS, reengineering neew ICS - PMSE, 

CATI Ujicoba SP Longform 

- Workshop ICS untuk UCLF  

- Workshop evaluasi SP2020LF 

3. Integrated Processing and Analytic System (IPAS) adalah integrasi 

dua sistem besar yaitu processing system dan analysis system. 

Pengelolaan data yang diproses dan hasil pemrosesan dilakukan 

secara terpusat melalui IPAS. Capaian  pengembangan IPAS pada 

tahun 2021 antara lain: Manajemen project; Modul Tabulasi; Modul 

Derivasi; Modul Data Integrasi (Integrasi deterministik, integrasi 

probabilistik: frontend); Modul ACS (Pengkodean MFD); Versioning 

data; dan Manajemen antrian job. 

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

untuk mengotomasi fungsi-fungsi terkait pemanfaatan data makro 

dan penyusunan neraca nasional serta analisis terhadapnya. Untuk 

tahun 2021, MAS berfokus pada implementasi mekanisme 

persetujuan data makro yang berasal dari pusat, provinsi, dan 
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kabupaten/kota pada modul sistem manajemen data makro; 

Implementasi rekapitulasi repository data mikro pada modul 

dashboard data dan indikator makro; Implementasi monitoring data 

makro di level kabupaten/kota pada modul dashboard data dan 

indikator makro;  Pengembangan modul : manajemen pengguna dan 

wewenang, manajemen framework, manajemen aturan, manajemen 

proyek, manajemen waktu pelaksanaan, data versioning,  lembar 

kerja pemilihan data, submodul automatic balancing; dan Identifikasi 

metadata yang dibutuhkan MAS. 

5. Geospacial System (GS) merupakan sistem yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memudahkan proses manajemen, 

pengiriman data, penjaminan kualitas, dan monitoring data-data 

geospasial di BPS. Capaian kegiatan pengembangan GS pada 

tahun 2021 antara lain:   

- Identifikasi bugs dan error pada sistem  

- Pengembangan workflow Pengelolaan Landmark Bangunan 

berserta monitoring—nya  

- Perbaikan checking Peta Digital dan Landmark Bangunan 

- Pengembangan implementasi Devops untuk GS 

6. Frame and Register System (FRS) adalah sistem yang berfokus 

pada proses optimalisasi tahapan specify needs dan design. 

Termasuk didalamnya terdapat pengelolaan kerangka sampel yang 

memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan statistik. 

Dimana kualitas kerangka sampel sangat mempengaruhi hasil dari 

produk statistik yang dikeluarkan. Capaian implementasi dan 

pengembangan FRS - MFD pada tahun 2021 antara lain:  

• Pengembangan New MFD Online,  mencakup: Pengembangan 

Master Wilayah (terintegrasi dengan Geospatial System), 

Pengembangan Modul Pemutakhiran Wilayah, dan 

Pengembangan Modul Urban /Rural. Target Rilis padaDesember 

2021 dengan hasil capaian 80%   

• Pengembangan SBR System, mencakup:  Pengembangan 

Sistem Pengelolaan SBR, Pengembangan Live Database, 
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Pengembangan Integrasi Data (terintegrasi dengan IPAS) , 

Target Rilis pada Juni 2022.  

• Pengembangan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel, 

mencakup: Pengembangan Modul Pengelolaan Kerangka 

Sampel,  Pengembangan Modul Pengelolaan Sampel (Menarik 

sampel, pergantian sampel, dan pengelolaan data sampel). 

Kegiatan ini terintegrasi dengan ICS dan target Rilis pada 

Agustus 2022   

7. Metadata Management System (MMS) adalah sistem yang berfungsi 

untuk melakukan pengelolaan metadata baik yang dihasilkan 

maupun yang digunakan dalam Statistical Business Framework and 

Architecture. Capaian implementasi dan pengembangan MMS pada 

tahun 2021 antara lain:  

• Implementasi MMS dalam mendukung tematik portfolio satu data 

di Indonesia Data Hub (INDAH) 

• Pengembangan API data catalog   

• Pengembangan API untuk Pelaporan Metadata Statistik sesuai 

dengan Peraturan BPS No.5 Th 2020 

• Pengembangan API untuk Pengajuan Standar Data Statistik 

sesuai dengan Peraturan BPS No.4 Th 2020 

• Pengembangan API untuk ajudikasi data 

8. IT Service Management (ITSM) merupakan sistem pelayanan TI 

untuk menerima pencatatan dan penanganan terhadap segala 

bentuk laporan gangguan atau insiden TI dan/atau menerima dan 

memenuhi segala bentuk laporan permintaan TI. Konsep yang 

digunakan pada ITSM adalah pelayanan terintegrasi atau satu pintu. 

Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan laporan dan solusi 

tentang gangguan layanan, permintaan layanan, maupun 

permintaan perubahan terhadap layanan TI dari pengguna ke 

Direktorat SIS. Capaian kegiatan pada tahun ini pada review dan 

update katalog dan SLA Layanan  TI, perpanjangan ATS ESTIM, dan 

Persiapan launching HaloBPS. 
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9. Digital Enterprise Architecture (DEA) merupakan sebuah alat yang 

dapat digunakan sebagai gateway dalam melaksanakan 

transformasi digital dalam upaya mewujudkan pelayanan publik 

yang lebih baik. Selama Tahun 2021, pengembangan DEA berfokus 

pada: Perpanjangan support tool Digital EA BPS dan ATS Orbus; 

Penyelarasan arsitektur BPS dengan arsitektur SPBE Nasional 

dengan melengkapi artefak Digital EA sesuai dengan arsitektur 

SPBE Nasional; Update kebijakan arsitektur BPS dengan 

menyesuaikan domain-domain arsitektur pada SPBE Nasional; 

Dukungan DEA untuk Big Data, ST 2023; dan Penyusunan Arsitektur 

SPBE. 

10. Indonesia Data Hub (INDAH) adalah tool orkestrasi data dari 

berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar 

data yang ada sehingga integrasi datapun dapat lebih mudah 

dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan data silo. Capaian 

dan implementasi pengembangan INDAH pada tahun 2021 antara 

lain:  

- Implementasi Modul Pelaporan Metadata Statistik yang telah 

digunakan oleh BPS Pusat dan daerah.  

- Uji coba Satu Data Kependudukan Indonesia melalui INDAH.  

- Prototype Statistik Kebencanaan.  

- Rilis API KBLI untuk penggunaan internal diseminasi  

- Rilis API DDW untuk data agregat sensus  

- Pengembangan fitur katalog data, tabulasi dinamis, metadata 

ajudikasi, content management system, dan identity access 

management. 

11. Operational Management System (OMS) menawarkan kemudahan 

dalam manajemen kegiatan operasional baik secara tim maupun 

personal pegawai. Capaian pengembangan OMS pada tahun 2021 

antara lain:  

- Pengembangan Project Management System mengadaptasi 
Agile Project Management,  
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- Identifikasi bug dan error pada Project Management System 

yang sedang berjalan; Perbaikan bug dan error yang ditemukan 

pada proses identifikasi.  

- Implementasi Role Management pada Project Management 

System.  

- Implementasi notifikasi email.  

- Integrasi user management dengan community BPS. 

Adapun untuk kegiatan dengan indikator Persentase 

pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir mencakup 

pembangunan INDAH, DMS, ICS, IPS, MAS, GS, FRS, MMS, ITSM, DEA, 

dan OMS diberikan target 75% dan tercapai sesuai target.  

 

- Persentase sistem TI yang menerapkan standar pembangunan 
sistem (100%) 
o Persentase pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari 

hulu ke hilir (Jumlah: 75% secara kuantitas modul sistemnya, 

namun penerapan standar pembangunan sistemnya sudah 100%, 

mengikuti standar yang ditetapkan) 

Standar pembangunan sistem secara umum yang mengikuti 

standar keilmuan antara lain adalah Waterfall dan Agile. Dua jenis 

standar ini selain sudah umum digunakan oleh para perancang dan 

pembangun sistem dalam menciptakan produk sistem informasi, 

juga telah dijabarkan dalam dokumen Strategy and Design IT yang 

sudah disusun Direktorat SIS pada tahun 2018. Dokumen ini 

mensyaratkan tentang pembangunan sistem yang mengikuti standar 

pembangunan menggunakan agile dan waterfall sembari 

memberikan deskripsi detil tahapan proses pembangunan melalui 

dua metode tersebut. Dua metode ini dinyatakan dalam dokumen 

karena merupakan standar yang umum digunakan oleh 

pengembang sistem informasi di Direktorat SIS sehingga dirasa 

perlu untuk didokumentasikan dan distandarisasi meskipun belum 

menjadi dukungan hukum yang legal tetapi secara umum sudah 

diterima dan diimplementasikan di lingkungan Direktorat SIS.  
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Implementasi Waterfall maupun Agile bisa dilihat dari evaluasi 

pembangunan sistem inforamasi yang berlangsung sepanjang tahun 

2021 diketahui bahwa semua proses pembangunan mengikuti 

standar umum yang berlaku tersebut. Hal ini mensyaratkan bahwa 

tim perancang dan pembangun sistem informasi sudah mengikuti 

kaidah yang umum berlaku dalam pembangunan sistem. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sistem 

informasi yang telah berlangsung sepanjang tahun 2021 ini telah 

mengikuti standar pembangunan sistem yang berlaku.  

 

o Jumlah sistem informasi PTI  yang  dibuat/dikembangkan/ 
dipelihara 

Pada tahun  2021  Subdit PTI  membangun Backoffice  Selindo 

(BOS) yang berfungsi sebagai sistem informasi nyang terintegrasi 

dalam pengelolaan, perencanaan dan monitoring anggaran di 

seluruh Indonesia. Backoffice Selindo telah dipresentasikan dan 

diujicobakan di beberapa BPS Provinsi.  

Sedangkan untuk pengelolaan, pengawasan, dan 

pemberdayaan pegawai memerlukan informasi kepegawaian yang 

lengkap, cepat dan akurat. Untuk itu, pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) beserta pengelolaan 

databasenya sangat diperlukan. SIMPEG berfungsi sebagai 

penyedia database utama kepegawaian yang digunakan dalam 

berbagai platform aplikasi yang membutuhkan data kepegawaian. 

Dari tahun 2015 SIMPEG sudah dapat diakses secara online dan 

dapat diakses oleh seluruh pegawai BPS, tentunya dengan 

pengaturan dalam pemberian hak akses. Sudah dilakukan migrasi 

database dan file arsip kepegawaian ke server baru untuk 

meningkatkan performa aplikasi. Selain itu, ditambahkan pula 

mekanisme replikasi dan pemeliharaan pada database lama untuk 

menjaga kesesuaian data kepegawaian pada aplikasi pendukung 

SIMPEG.  

Kemudian sebagai wujud dukungan terhadap kegiatan statistik, 

subdit PTI juga membantu unit kerja dalam pembuatan program atau 
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aplikasi berbasis web seperti SIMPEG Online, Presensi Online, 

Baperjakat Online, TK Online, SIM Perundang-undangan, SKP 

Online, Monev upload, PPID, Sijafung dsb., serta untuk aplikasi 

desktop seperti Sistem Backoffice. Total realisasi sistem yang 

dibuat/dikembangkan dan dipelihara tahun ini berjumlah 88 sistem, 

dengan tingkat standar pengembangan sistem mencapai 100 

persen. 

 

o Jumlah Sistem informasi IPD dibuat/dikembangkan/dipelihara 
Selama tahun 2021, Subdit IPD terus melakukan 

pembangunan sistem sebagai tindak lanjut dari pembangunan 

sistem yang telah dilakukan pada tahun 2020. Agar dapat membuat 

sistem yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama. 

Serangkaian tahapan tata laksana (business process) kegiatan 

pengolahan perlu ditentukan untuk dapat meminimalisir beberapa 

kesalahan setiap kegiatan pengolahan data sensus dan survei. 

Tahapan tata laksana yang dilakukan meliputi perencanaan kegiatan 

yang mencakup pembagian kerja programmer, standarisasi 

pembuatan dan pengembangan program, dsb; kemudian dilanjutkan 

dengan pelaksanaan yang meliputi pengembangan perencanaan 

dan menguji potensi solusi; pengecekan dan evaluasi yang 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif pengujian solusi 

sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat 

ditingkatkan; serta tahap implementasi yaitu deployment program 

pengolahan data yang berpedoman pada pengolahan data yang 

berkelanjutan. 

 

- Persentase pengadaan barang dan jasa TI yang akuntabel (100%) 
Pengadaan perangkat keras merupakan kegiatan pemenuhan 

kebutuhan perangkat keras pada unit kerja BPS untuk mendukung 

penyelenggaraan kegiatan BPS. Pada tahun 2021, pengadaan perangkat 

keras di BPS diperuntukkan untuk mendukung peremajaan perangkat 

keras dan kelancaran kegiatan work from home. Berikut rincian 

pengadaan perangkat keras yang dilakukan pada tahun 2021: 
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1. Pengadaan Laptop sebanyak 800 unit untuk BPS Pusat yang dirinci 

731 berbasis Windows dan 69 berbasis Mac OS 

2. Peremajaan perangkat keras, terdiri dari: 

a. Pengadaan Printer warna sebanyak 16 unit yang dialokasikan 

untuk unit kerja BPS Pusat  

b. Pengadaan Scanner sebanyak 4 unit 

c. Pengadaan Hardisk Eksternal 2 TeraByte sebanyak 16 unit 

 

o Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 
Pada tahun 2021 terdapat dua pengadaan perangkat pengolah 

data dan komunikasi yaitu pengadaan storage external DC dan 

pengadaan jaringan wirelless dan manajemennnya di BPS Pusat. 

Namun pengadaan yang berhasil diselesaikan hanya satu yaitu 

pengadaan storage external DC. 

 

o Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan 
komunikasi yang diselesaikan 

Pada tahun 2021 terdapat dua pengadaan perangkat pengolah 

data dan komunikasi yaitu pengadaan storage external DC dan 

pengadaan jaringan wirelless dan manajemennnya di BPS Pusat. 

Pengadaan storage external dilakukan untuk mengganti teknologi 

storage yang sudah usang serta mengurangi biaya pemeliharaan 

perangkat storage yang semakin tinggi. Pengadaan storage telah 

selesai dilakukan, sedangkan pengadaan jaringan wireless 

mengalami kendala pada proses pengadaan sehingga pengadaan 

ini tidak berhasil diselesaikan. Namun demikian, dokumen yang 

diperlukan untuk proses pengadaan telah berhasil diselesaikan 

sehingga persentase pengadaan perangkat pengolah data yang 

berhasil diselesaikan sebesar 75%.  

 
o Jumlah dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan 

komunikasi  
Jumlah dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan 

komunikasi pada tahun 2021 sebanyak 2 buah dokumen sesuai 
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dengan jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan 

komunikasi. Meskipun proses pengadaan wireless mengalami 

kendala sehingga tidak dapat diselesaikan tetapi semua dokumen 

kelengkapan yang diperlukan dalam proses pengadaan telah 

diselesaikan.  

Tingkat Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Layanan TI yang Handal 
dengan Dukungan Sistem Terintegrasi dan Jaringan Komunikasi yang 

Handal Tahun 2021 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja  Targe

t 
Realisa

si % 

2 Meningkatnya 
kualitas 
layanan TI 
dengan 
dukungan Tata 
Kelola TI, 
sistem 
terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi 
yang handal 

Persentase pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi statistik dari 
hulu ke hilir* 

75 75 100 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi data 

75 92 122, 7 

Persentase sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

100 100 100 

Persentase pengadaan barang 
dan jasa TI yang akuntabel 

100 100 100 

*: Indikator Kinerja Utama 

Sasaran 3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi digital. 

- Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI* 
Strategi TI adalah keseluruhan rencana yang terdiri dari tujuan, 

prinsip, dan taktik yang berkaitan dengan pemanfaatan TI dalam 

organisasi. Dalam menyusun strategi TI terutama di era revolusi industri 

4.0 saat ini perlu penyelarasan dengan strategi organisasi dalam 

mencapai tujuan bisnisnya. Salah satu alat yang digunakan BPS dalam 

menyelaraskan strategi TI dan bisnis adalah Digital EA (DEA). DEA 

menyediakan informasi dari layer visi, bisnis, data, aplikasi serta teknologi 

yang saling berelasi. Dengan mengetahui kondisi real dari organisasi saat 
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ini, kita bisa mengetahui di bagian mana pada organisasi kita yang tidak  

efektif dan efisien terutama keselarasan antara strategi TI dan bisnis.  

Dalam upaya penyelarasan strategi TI dan bisnis dengan DEA telah 

dilakukan beberapa hal seperti: penggambaran Renstra BPS dan 

penyelarasan Renstra Direktoat SIS dengan Renstra BPS, melihat 

peluang integrasi survei berbasis usaha BPS yang menjadi salah satu 

masukan dalam mendesain EWS, serta memberikan dukungan bagi tim 

Business Process Reengineering (BPR). Keseluruhan kegiatan telah 

dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait. 

Dari sisi kebijakan, tentu kita membutuhkan dasar hukum dalam 

menjalankan proses penyelarasaan strategi TI dan bisnis tersebut. 

Beberapa kebijakan terkait TI telah disusun mulai dari Transformasi 

Digital, Tata Kelola DEA, dan Tata Kelola Agile Project Management 

(APM). Draft kebijakan-kebijakan tersebut dalam saat ini sedang dalam 

proses reviu internal BPS. Setelah proses reviu internal selesai, 

kebijakan-kebijakan tersebut akan segera dilakukan harmoninasi ke 

Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Tingkat Pencapaian Terwujudnya Keselarasan Strategi TI dan Bisnis 
dengan Digital EA Tahun 2021 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi 
digital 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI* 

100 100 100 

*: Indikator Kinerja Utama 

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, BPS semakin terpacu untuk segera 

mewujudkan Digital BPS yang selaras dengan penerapan SPBE nasional. 

Adapun capaian kegiatan Penerapan SPBE pada tahun 2021 antara lain: 
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▫ Melakukan review dan pembaruan terhadap kebijakan terkait 

SPBE 

▫ Melengkapi dokumen-dokumen manajemen SPBE BPS seperti 

Manajemen Risiko, Audit TI dll  

▫ Melakukan review dan perbaikan terhadapa seluruh layanan TI 

BPS sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan 

▫ Melakukan penilaian mandiri SPBE  

Secara keseluruhan target dari Terwujudnya Keselarasan Strategi TI dan 

Bisnis dengan Digital EA telah berhasil dicapai terutama dalam hal 

penyelarasan melalui implementasi Digital EA (100%), sedangkan upaya 

penyelarasan strategi TI dan Bisnis melalui kebijakan masih dalam proses 

internal reviu oleh BPS (75%). 

Sasaran 3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi digital. 

• Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, 
berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna 

- Jumlah Dokumen STATCAP CERDAS Bidang TI yang terbit 
tepat waktu (4 dokumen: 1 laporan tahunan dan 3 SOP) 
o Jumlah Dokumen Transformasi TI yang terbit tepat waktu 

(Jumlah 1: Dokumen laporan pelaksanaan STATCAP 
CERDAS)  

Dokumen Laporan Pelaksanaan STATCAP-CERDAS 

berisi laporan perjalanan implementasi 2018-2021. Pada 

Tahap Implementasi 2018 – 2021, dengan adanya pembiayaan 

dari APBN, tim pelaksana STATCAP-CERDAS kembali 

melanjutkan kegiatannya. Di saat yang sama, Bidang TIK 

melakukan perubahan pada skema pembangunan  sistemnya, 

dari pendekatan waterfall menjadi  agile. 

 

o Jumlah Laporan Perancangan Data Management (Jumlah 
1: Laporan Implementasi DMS) 

Laporan Implementasi DMS berisi perjalanan 

implementasi DMS 2019-2021. Terdapat beberapa modul 



   
 

47 
 

utama DMS yang dirancang di tahun 2019, yaitu Enterprise 

Data Lake (EDL), Data Warehouse (DWH), Extract, Transform, 

Load (ETL), Data Exploration Tool, Metadata Management, 

Role Management System, dan API Tool. Sebagian besar 

modul DMS tersebut terjawab dengan Commercial off-the-shelf 

(COTS) solution sehingga perlu konfigurasi dan eksplorasi. 

Selain itu, pembangunan aplikasi builtin tetap dilakukan untuk 

menjawab requirement yang tidak terdapat dalam COTS 

solution. Untuk pengembangan tahun 2020, Modul yang 

menjadi prioritas yaitu EDL, DWH, ETL, Metadata Adjudication 

(bagian dari metadata management), Data Exploration Tool, 

DMS User-Interface (komponen built-in dari DMS). 

 

- Jumlah SOP yang dikembangkan (7). 
Standar Operational Pemanfaatan (SOP) masuk dalam 

dokumen Tata kelola TI. Tata Kelola TI dibentuk untuk 

menyediakan Prinsip TI, Kebijakan dan Standar Tata Kelola TI 

sebagai referensi dalam pengembangan maupun operasional.  

Adapun dokumen tata kelola yang sudah disusun pada tahun 

2021 antara lain. 

a. Tata Kelola Data  

b. Tata Kelola Big Data 

c. Tata Kelola DEA 

d. Tata Kelola ITSM 

e. Tata Kelola LMS 

f. Penerbitan Peraturan Kepala BPS No 3 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Rencana 

Transformasi Digital Badan Pusat Statistik 

g. Governance pendukung SPBE 

 

- Performance & IT Risk Management Metrics (100%) 
o Panduan Manajemen Risiko TI  
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Direktorat SIS telah menyusun dokumen panduan 

manajemen risiko sebagaimana tertuang di dalam Surat 

Edaran Kepala BPS Nomor B-591/03000/12/2020 Tahun 2020 

tentang Panduan Manajemen Risiko SPBE. Hal ini 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan 

Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.  Serta 

menimbang untuk melaksanakan pasal 47 ayat (5) Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dan Peraturan Kementerian PAN RB No. 5 

Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Panduan Manajemen Risiko SPBE dimaksudkan untuk 

menjadi acuan baik bagi Direktorat Sistem Informasi Statistik 

sebagai pengelola risiko, maupun unit kerja lain baik di Pusat 

maupun Daerah sebagai pemilik proses bisnis. Panduan 

Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menciptakan 

panduan dalam pengelolaan risiko di lingkungan BPS sehingga 

risiko yang ada dapat dikelola dan ditangani secara efisien dan 

efektif. Sementara itu, Ruang Lingkup Panduan Manajemen 

Risiko SPBE akan mencakup Struktur Manajemen Risiko 

SPBE dan Proses Manajemen Risiko SPBE.  

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE 

bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE. Penentuan 

struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi: 

1. Unit Pemilik Risiko SPBE; 

2. Pemilik Risiko SPBE; 

3. Koordinator Risiko SPBE; dan 

4. Pengelola Risiko SPBE. 

Dokumen ini juga mencakup Penetapan Kategori Risiko 

SPBE yang bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, 

analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan secara 
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komprehensif. Kategori Risiko SPBE yang ditetapkan di dalam 

panduan manajemen risiko ini meliputi: 

1. Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko 

SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE 

Nasional; 

2. Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan 

arsitektur SPBE yang mendeskripsikan integrasi 

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur 

SPBE, dan keamanan SPBE;  

3. Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE 

yang berkaitan dengan penyusunan dan 

pelaksanaan Peta Rencana SPBE;  

4. Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan penyusunan dan penerapan 

proses bisnis SPBE; 

5. Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE 

yang berkaitan dengan proses perencanaan dan 

penganggaran SPBE; 

6. Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan 

dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang 

memberikan nilai manfaat dalam penerapan 

SPBE; 

7. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko 

SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja 

di lingkungan BPS Pusat dan Daerah terhadap 

peraturan perundang-undangan, kesepakatan 

internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;  

8. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko 

SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan 

dan penyediaan barang dan jasa; 

9. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, 

merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan 
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proyek pembangunan ataupun pengembangan 

sistem pada penerapan SPBE; 

10. Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan semua data dan informasi yang 

dimiliki oleh BPS Pusat dan Daerah; 

11. Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan pusat data, jaringan intra 

pemerintah, dan sistem penghubung layanan 

pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat 

lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama; 

12. Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan program komputer yang 

diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi 

layanan SPBE; 

13. Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, 

ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan 

(nonrepudiation) sumber daya yang mendukung 

SPBE; 

14. Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan pemberian layanan SPBE 

kepada Pengguna SPBE; 

15. Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko 

SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja 

sebagai penggerak penerapan SPBE di BPS Pusat 

dan Daerah; dan 

16. Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang 

berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh 

alam. 

 

Sementara itu, dibutuhkan juga Penetapan Area Dampak 

Risiko SPBE yang bertujuan untuk mengetahui area mana saja 

yang terkena efek dari Risiko SPBE di BPS Pusat dan Daerah. 

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE diawali dengan 
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melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE. Area Dampak 

Risiko SPBE yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko 

SPBE meliputi: 

1. Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang 

berkaitan dengan keuangan; 

2. Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang 

berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku 

kepentingan; 

3. Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang 

berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE; 

4. Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa 

aspek yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan atau jasa kepada pemangku 

kepentingan; 

5. Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE 

berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional TIK dan pengelolaan aset TIK; 

6. Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa 

aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan; dan 

7. Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE 

berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan 

mental pegawai. 

Area Dampak Risiko SPBE terdiri atas area dampak 

positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE dapat 

disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di BPS 

Pusat dan Daerah. 

Sementara itu, dalam penyelenggaraan manajemen 

risiko, dibutuhkan Penetapan Kriteria Risiko SPBE yang 

bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar 

kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat 

terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan 

perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. 

Penetapan Kriteria Risiko SPBE ini terdiri atas: 
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1. Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE 

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE dilakukan 

berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan 

kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE. 

BPS Pusat dan Daerah menggunakan 5 (lima) level 

kemungkinan sesuai dengan kompleksitas Risiko SPBE yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Hampir Tidak Terjadi; 

2) Jarang Terjadi; 

3) Kadang-Kadang Terjadi; 

4) Sering Terjadi; 

5) Hampir Pasti Terjadi. 

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan 

melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah 

frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE dalam satuan waktu, 

ataupun berdasarkan expert judgement. 

2. Kriteria Dampak Risiko SPBE 

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE dilakukan 

dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE 

(sebagaimana dijelaskan pada angka 7 di atas tentang 

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE) dan level dampak. BPS 

Pusat dan Daerah menggunakan 5 (lima) level sesuai 

kompleksitas Risiko SPBE yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Tidak Signifikan; 

2) Kurang Signifikan; 

3) Cukup Signifikan; 

4) Signifikan; 

5) Sangat Signifikan. 

Tahap berikutnya adalah penetapan besaran risiko. 

Besaran Risiko SPBE ini dikelompokkan ke dalam Level Risiko 

SPBE dimana setiap Level Risiko SPBE memiliki rentang nilai 

Besaran Risiko SPBE. Pemilihan Level Risiko SPBE 

menggunakan 5 (lima) level sesuai dengan kompleksitas Risiko 
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SPBE. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna 

sesuai dengan preferensi BPS Pusat dan Daerah yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna 

biru; 

2) Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau; 

3) Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning; 

4) Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga; 

5) Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna 

merah 

 

o Implementasi Manajemen Risiko SPBE  
Direktorat SIS telah menyusun dokumen implementasi 

manajemen risiko SPBE berdasarkan panduan manajemen 

risiko SPBE yang telah disusun. Manajemen Risiko Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan 

pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, 

struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait 

Risiko SPBE. Berbagai risiko yang timbul dalam penerapan 

SPBE harus dikelola dengan baik oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) sebagai penyelenggara SPBE. Untuk menjamin 

keberlangsungan penerapan SPBE, diperlukan manajemen 

risiko SPBE yang dilaksanakan oleh BPS untuk mencapai 

tujuan SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 

Implementasi Manajemen Risiko SPBE di BPS dilakukan 

berdasarkan panduan Manajemen Risiko SPBE di BPS yang 

merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 

5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik.  Implementasi Manajemen 

Risiko SPBE di BPS memuat hasil implementasi dari proses-
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proses manajemen risiko SPBE sebagaimana tertuang dalam 

Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE. 

Untuk mendukung hal tersebut maka salah satu capability 

yang harus BPS miliki adalah kemampuan memanajemen 

risiko. Sehubungan dengan pencapaian sasaran, BPS 

berpeluang menghadapi faktor dan pengaruh internal dan 

eksternal yang menyebabkan ketidakpastian. Pengaruh 

ketidakpastian ini adalah "risiko". Semua aktivitas BPS 

melibatkan risiko. BPS memerlukan capability mengelola risiko 

dengan mengidentifikasinya, menganalisisnya, dan kemudian 

mengevaluasi apakah risiko harus dimodifikasi dengan 

perlakuan risiko untuk memenuhi kriteria risikonya 

Panduan Implementasi Manajemen Risiko SPBE ini 

disusun untuk memberikan panduan dan aturan terhadap 

kegiatan manajemen risiko SPBE di BPS. Implementasi ini 

diharapkan dapat menjadi prinsip dan pedoman untuk 

melaksanakan manajemen risiko SPBE secara sistematis, 

transparan, dan kredibel serta dalam lingkup dan konteks apa 

pun. Ruang Lingkup Implementasi Manajemen Risiko SPBE 

yang menjadi fokus pembahasan mencakup: 

1. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan  

2. Proses Manajemen Risiko SPBE 

 

o Implementasi Manajemen Risiko SP 2020  
Direktorat SIS melaksanakan kegiatan manajemen risiko 

TI pada penyelenggaraan pengolahan SP2020 yang 

melibatkan 4 area risiko TI, yaitu aplikasi, proses pengadaan, 

infrastruktur aplikasi, dan serangan keamanan. Risiko yang 

telah diidentifikasi meliputi risiko aplikasi SP2020 Online (SPO) 

tidak tersedia tepat waktu, proses pengadaan hardware gagal 

atau terlambat, infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan, 

dan serangan keamanan pada server aplikasi SPO.  

1. Risiko aplikasi SPO tidak tersedia tepat waktu 
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Risiko ini disebabkan oleh kebutuhan aplikasi yang tidak 

jelas dengan kemungkinan terjadi adalah tinggi (skala 4), 

kebutuhan aplikasi yang berubah-ubah dengan 

kemungkinan terjadi adalah sangat tinggi (skala 5), dan 

programmer cuti atau sakit dengan kemungkinan terjadi 

adalah jarang atau kecil (skala 2). Tindakan pencegahan 

(preventif) yang dapat dilakukan adalah Rapat koordinasi 

antara unit pembuat aplikasi dengan subject matter dan 

dibentuk tim programmer. Dampak dari terjadinya risiko 

ini adalah aplikasi SPO yang digunakan masih belum final 

dengan kemungkinan terjadi dampak adalah menengah 

(skala 3), fitur aplikasi SPO yang berubah-ubah saat 

sudah digunakan dengan kemungkinan terjadi dampak 

adalah kecil (skala 2), dan pembangunan aplikasi SPO 

terhambat dengan kemungkinan terjadi dampak adalah 

sedang (skala 3). Tindakan perbaikan (korektif) adalah 

melakukan instalasi perbaikan saat aplikasi sudah 

digunakan. 

2. Proses pengadaan hardware gagal atau terlambat,  

Risiko ini disebabkan oleh penyusunan KAK pengadaan 

tidak tepat waktu dengan kemungkinan terjadi adalah 

sedang (skala 3) dan tidak mendapatkan calon penyedia 

yang sesuai dengan kemungkinan terjadi adalah kecil 

(skala 2). Tindakan pencegahan (preventif) yang dapat 

dilakukan adalah diskusi intens untuk menyusun KAK dan 

Kebutuhan pengadaan yang sesuai dengan ketersediaan 

pasar. Dampak dari terjadinya risiko ini adalah waktu 

pengadaan menjadi sedikit dengan kemungkinan terjadi 

dampak adalah menengah (skala 3) dan tidak ada atau 

sedikit penyedia yang ikut pengadaan dengan 

kemungkinan terjadi dampak adalah besar atau tinggi 

(skala 4). 

3. Infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan, 
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Risiko ini disebabkan oleh versi server baru tidak 

compatible dengan environment yang ada dengan 

kemungkinan terjadi adalah kecil (skala 2) dan terjadi 

kerusakan environment DC dengan kemungkinan terjadi 

adalah kecil (skala 2). Tindakan pencegahan (preventif) 

yang dapat dilakukan adalah versi hardware baru 

disesuaikan dengan environment yang ada dan 

monitoring keadaan DC secara berkala. Dampak dari 

terjadinya risiko ini adalah menjadi temuan BPK terkait 

utilisasi hardware dengan kemungkinan terjadi dampak 

adalah besar (skala 4) dan data center tidak bisa 

operasional dengan kemungkinan terjadi dampak adalah 

besar atau tinggi (skala 4). 

4. Serangan keamanan pada server aplikasi SPO 

Risiko ini disebabkan oleh penggunaan hacking tool 

dengan kemungkinan terjadi adalah tinggi (skala 4), 

beberapa fitur keamanan belum diaktifkan dengan 

kemungkinan terjadi adalah kecil (skala 2), dan proses 

autentifikasi yang mudah dengan kemungkinan terjadi 

adalah besar atau tinggi (skala 4). Tindakan pencegahan 

(preventif) yang dapat dilakukan adalah pengujian 

keamanan sistem secara menyeluruh  dan proses 

autentifikasi dibuat kompleks. Dampak dari terjadinya 

risiko ini adalah server mati dan database corrupt untuk 

ketiga penyebab resiko yang telah teridentifikasi tersebut 

dengan masing-masing kemungkinan terjadi dampak 

adalah sama-sama sedang (skala 3). Tindakan perbaikan 

(korektif) adalah penyediaan redundant server dan 

melakukan backup database. 
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Tingkat Pencapaian Terwujudnya Tata Kelola TI Yang Terstandardisasi, 
Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berorientasi Kepada Pengguna Tahun 

2021 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi 
digital 

Jumlah Dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

4 4 100 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

100 100 100 

 

Dari kegiatan manajemen risiko pengolahan SP2020, Direktorat SIS telah 

berhasil mengidentifikasi 4 area resiko TI yang disertai dengan penyebab dan 

skala kemungkinan terjadi penyebab. Selanjutnya, telah berhasil ditentukan 

juga tindakan pencegahan (preventif) untuk masing-masing penyebab risiko 

tersebut. Kemudian, dampak dari masing-masing resiko TI juga telah 

diidentifikasi lengkap dengan skala kemungkinan terjadi dampak. Terakhir, 

tindakan perbaikan (korektif) yang perlu dilakukan untuk beberapa resiko TI 

juga sudah ditentukan. Dengan demikian, dari seluruh resiko TI yang telah 

diidentifikasi pada kegiatan pengolahan SP2020 telah berhasil ditentukan 

penyebab, dampak, tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dengan baik 

untuk masing-masing resiko TI atau pencapaian indikator penyusunan matrik 

kinerja risiko TI ini mencapai 100%. 

Sasaran 3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi digital. 

• Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang 
Smart dan Agile 

- Jumlah inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital (10) 
o Jumlah kajian dan perancangan sistem dan aplikasi 

infrastruktur statistik (Jumlah: 10, kajian untuk sistem Core 

dan Enable: ICS, IPAS, MAS, IDS, FRS, GS, DMS, MMS, 

INDAH, LMS)  
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Pada tahun 2021 Direktorat SIS melakukan kajian 

lanjutan atas 10 Sistem Infomasi/Aplikasi yang mendukung 

transformasi proses bisnis pada implementasi Transformasi 

Digital. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas 

pembangunan Sistem Informasi yang berakhir pada akhir 

Tahun 2019. Dalam upaya implementasi oleh pengguna, maka 

dilakukan kegiatan kajian dan perancangan sistem dan aplikasi 

infrastruktur statistik, untuk memastikan bahwa sistem sudah 

memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus 

berubah. Perubahan kebutuhan bisnis tersebut kemudian 

ditindaklanjuti melalui kegiatan kajian dan perancangan sistem 

dan aplikasi infrastruktur statistik yang meliputi : 

a. ICS  

Pengkajian pengembangan dan implementasi ICS tahun 

2021 dilakukan dalam rangka Updating ICS versi 2.0.12, 

finalisasi survei MSA, develop kuisioner Ujicoba SDKI, 

kuesioner untuk survei prakom, kuesioner pemanfaatan 

Artificial Intelligence, update fitur untuk kebutuhan 

dukungan Longform SP2020 dan SITASI; dukungan 

untuk SDKI, wisnus, wisnas, relawan wisnus, TNA, EWS, 

survei AI, survei cognitive, desa cantik Wonosobo; 

Training ICS QD dan Developer; Pembuatan master tabel 

rekomendasi PAPI CAPI kecamatan bekerjasama 

dengan team GS; Persiapan pelaksanaan SP2020, 

khususnya kebutuhan untuk CATI; pemanfaatan 

microservice ICS, reengineering neew ICS - PMSE, CATI 

Ujicoba SP Longform; Workshop ICS untuk UCLF; dan 

Workshop evaluasi SP2020LF. 

b. IPAS  

Kajian dan Perancangan IPAS pada tahun 2021 

mencakup pengembangan Modul yaitu Manajemen 

project; Modul Tabulasi; Modul Derivasi; Modul Data 

Integrasi (Integrasi deterministik, integrasi probabilistik: 
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frontend); Modul ACS (Pengkodean MFD); Versioning 

data; dan Manajemen antrian job. 

c. MAS  

Kajian dan perancangan MAS tahun 2021 mencakup : 

1. implementasi mekanisme persetujuan data makro 

yang berasal dari pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota pada modul sistem manajemen data 

makro;  

2. Implementasi rekapitulasi repository data mikro 

pada modul dashboard data dan indikator makro; 

Implementasi monitoring data makro di level 

kabupaten/kota pada modul dashboard data dan 

indikator makro;   

3. Pengembangan modul : manajemen pengguna dan 

wewenang, manajemen framework, manajemen 

aturan, manajemen proyek, manajemen waktu 

pelaksanaan, data versioning,  lembar kerja 

pemilihan data, submodul automatic balancing; dan  

4. Identifikasi metadata yang dibutuhkan MAS. 

d. GS  

Kajian dan perancangan GS pada tahun 2021 mencakup: 

1. Identifikasi bugs dan error pada sistem  

2. Pengembangan workflow Pengelolaan Landmark 

Bangunan berserta monitoring—nya  

3. Perbaikan checking Peta Digital dan Landmark 

Bangunan 

4. Pengembangan implementasi Devops untuk GS 

e. DMS  

Kajian dan Perancangan DMS tahun 2021 mencakup 

yang mencakup: 

1. Perancangan dan implementasi operational data 

warehouse (Dukungan untuk Sistem INDAH) 

2. Perancangan dan implementasi dissemination data 

warehouse (Dukungan untuk Web Sensus) 
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3. Pengembangan modul API ODW DMS   

4. Pengembangan modul API DDW DMS  

5. Pemanfaatan storaging dan preprocessing Big Data 

BPS 2020 

6. Eksplorasi penggunaan zeppelin sebagai backend 

modul sandboxing sistem INDAH 

7. Migrasi sebagian data sensus, survei, Big Data BPS 

ke dalam EDL, ODW dan DDW 

f. FRS  

Kajian dan Perancangan FRS - MFD 2021 yang 

mencakup:  

• Pengembangan New MFD Online,  mencakup: 

Pengembangan Master Wilayah (terintegrasi dengan 

Geospatial System), Pengembangan Modul 

Pemutakhiran Wilayah, dan Pengembangan Modul 

Urban /Rural. Target Rilis padaDesember 2021 

dengan hasil capaian 80%   

• Pengembangan SBR System, mencakup:  

Pengembangan Sistem Pengelolaan SBR, 

Pengembangan Live Database, Pengembangan 

Integrasi Data (terintegrasi dengan IPAS) , Target 

Rilis pada Juni 2022.  

• Pengembangan Sistem Pengelolaan Kerangka 

Sampel, mencakup: Pengembangan Modul 

Pengelolaan Kerangka Sampel,  Pengembangan 

Modul Pengelolaan Sampel (Menarik sampel, 

pergantian sampel, dan pengelolaan data sampel). 

Kegiatan ini terintegrasi dengan ICS dan target Rilis 

pada Agustus 2022 

g. MMS  

Kegiatan kajian dan perancangan MMS pada tahun 2021 

mencakup : 

1. Pengembangan API data catalog 
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2. Pengembangan API untuk Pelaporan Metadata 

Statistik sesuai dengan Peraturan BPS No.5 Th 

2020 

3. Pengembangan API untuk Pengajuan Standar Data 

Statistik sesuai dengan Peraturan BPS No.4 Th 

2020 

4. Pengembangan API untuk ajudikasi data 

5. Pengembangan service untuk mendukung 

implementasi SDI, 

h. Indonesia Data Hub (INDAH) 

INDAH merupakan salah satu inovasi TI yang mendukung 

Transformasi Digital. Adapun kajian dan perancangan 

pada tahun 2021 mencakup :  

a. Implementasi Modul Pelaporan Metadata 

Statistik yang telah digunakan oleh BPS Pusat 

dan daerah.  

b. Uji coba Satu Data Kependudukan Indonesia 

melalui INDAH.  

c. Prototype Statistik Kebencanaan.  

d. Rilis API KBLI untuk penggunaan internal 

diseminasi  

e. Rilis API DDW untuk data agregat sensus  

f. Pengembangan fitur katalog data, tabulasi 

dinamis, metadata ajudikasi, content 

management system, dan identity access 

management. 

i. LMS 

Kajian dan perancangan tahun 2021 mencakup 

Implementasi fitur: 

1. Dashboard LMS 

2. Update template elearning 

3. Implementasi LMS pada pelatihan, webinar, dan 

seleksi jabatan dan assesment. 
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j. Jumlah kajian terkait teknologi baru terkait transformasi 

sistem informasi statistik dan manajemen (Jumlah: 3, 

kajian untuk sistem Support dan/atau Management: 

ITSM, DEA, OMS) 

1. ITSM 

Pada tahun 2021, kajian dan pengembangan ITSM, 

masih berfokus pada pengembangan HaloSIS ke 

HaloBPS. Salah satu fokus penting yang dilakukan 

pada tahun 2021 ini adalah perpanjangan lisensi 

software ESTIM, security, persiapan launching 

HaloBPS.  

2. DEA 

Kegiatan Kajian dan perancangan DEA pada tahun 

2021 berfokus pada: 

1. Perluasan metamodel untuk penyelarasan 

Arsitektur Bisnis terhadap arsitektur Visi. Hal 

tersebut sejalan dengan disahkannya Rencana 

Strategis BPS 2019-2024.  

2. Kajian juga dilakukan untuk mengembangkan 

arsitektur bisnis untuk dapat memperlihatkan 

peta bisnis BPS secara generik, terutama 

terkait kegiatan Sensus dan Survei. 

3. Dalam upaya pengembangan pelaksanaan 

kegiatan secara Agile, dilakukan kajian terkait 

peran DEA dalam mendorong terlaksananya 

manajemen proyek secara Agile. 

4. Perpanjangan support tool Digital EA BPS dan 

ATS Orbus; Penyelarasan arsitektur BPS 

dengan arsitektur SPBE Nasional dengan 

melengkapi artefak Digital EA sesuai dengan 

arsitektur SPBE Nasional; Update kebijakan 

arsitektur BPS dengan menyesuaikan domain-

domain arsitektur pada SPBE Nasional; 
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Dukungan DEA untuk Big Data, ST 2023; dan 

Penyusunan Arsitektur SPBE. 

3. OMS 

Pada tahun 2021 kajian dan perancangan OMS 

berfokus pada Pengembangan Fitur OMS untuk 

dapat memfasilitasi dokumentasi dan monitoring 

dari setiap projek yang dikerjakan secara 

berkelompok/Tim maupun individu.  

Kajian dan perancangan juga dilakukan pada OMS 

untuk mendukung sistem kerja secara agile yaitu 

pada  

- Pengembangan Project Management System 

mengadaptasi Agile Project Management,  

- Identifikasi bug dan error pada Project 

Management System yang sedang berjalan; 

Perbaikan bug dan error yang ditemukan pada 

proses identifikasi.  

- Implementasi Role Management pada Project 

Management System.  

- Implementasi notifikasi email.   

- Integrasi user management dengan 

community BPS. 

 

Tingkat Pencapaian Terwujudnya Transformasi Digital Untuk 
Membangun BPS Yang Smart Dan Agile Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Utama Target Realisasi % 

3 Terwujudnya 
keselarasan Strategi TI 
dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi 
digital 

Jumlah inovasi TI 
yang mendukung 
Transformasi Digital 

 10 10 100 
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Selain indikator kinerja di atas, BPS juga dipercaya pemerintah untuk 

menjadi instansi pembina untuk jabatan fungsional Pranata Komputer (prakom) 

khususnya pada direktorat SIS. Adapun capaian kegiatan pengembangan 

Prakom pada tahun 2021 antara lain mendukung : 

1. Bimbingan Teknis dan Konsultasi Teknis mengenai JFT Prakom 

2. Shortcourse dan sosialisasi prakom 

3. Webinar Sosialisasi Juknis Peraturan BPS No. 2 Tahun 2021   

4. Pengembangan dan security testing Kanal Prakom 

5. Training need analysis JFT Prakom 

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Realisasi Kinerja 
Tahun 2020 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja, Direktorat SIS menetapkan indikator kinerja 

utama tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.  

Merujuk ke Renstra SIS yaitu tahun 2020-2024, maka sasaran dan 

indikator tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hanya ada perubahan nilai 

target dan realisasi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 dan 2021 

 

No Sasaran Output/Outcome Indikator 

1 Tersedianya 
platform data hub 
yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan Satu 
Data Indonesia 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Terwujudnya koleksi data 
yang dipertukarkan dengan 
Kementrian/ Lembaga lain 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain 

Tersedianya sistem atau 
layanan yang dikembangkan 
untuk mendukung Digital 
Governance 

Jumlah sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 
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No Sasaran Output/Outcome Indikator 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan TI 
dengan dukungan 
Tata Kelola TI, 
sistem terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Tercapainya Indeks 
Kepuasan layanan TI 

Indeks Kepuasan layanan TI 

Terwujudnya uptime layanan 
jaringan komunikasi data 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi data 

Tersedianya penambahan 
koleksi data sensus survei 
yang dihimpun 

Jumlah penambahan koleksi 
data sensus survei yang 
dihimpun 

Terpenuhinya hasil 
pengolahan data yang dikirim 
ke BPS pusat tepat waktu 

Persentase hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS 
pusat tepat waktu 

Terwujudnya perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service Level 
Agreement 

Persentase perbaikan sarana 
TI yang sesuai dengan 
Service Level Agreement 

Terwujudnya pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

Persentase pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

Terlaksananya 
pengembangan TIK BPS 
untuk integrasi statistik dari 
hulu ke hilir 

Persentase pengembangan 
TIK BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke hilir 

  Terpenuhinya sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

Persentase sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi digital 
[Internal Process] 

Terpenuhinya keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

Tersedianya Performance & 
IT Risk Management Metrics 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

Terpenuhinya dokumen 
Statcap Cerdas Bidang TI 
yang terbit tepat waktu 

Jumlah dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

Terlaksananya inovasi TI 
yang mendukung 
Transformasi Digital 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi 
Digital 
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3.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Renstra 2020 

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat SIS yang mengacu kepada Renstra 

BPS Tahun 2020-2024, maka Direktorat SIS menyusun program kegiatan 

statistik untuk tahun 2021 dengan fokus pada 2 (dua) program yaitu: 

1) Program DMPTTL 

a) Kode Kegiatan 2881 
Kegiatan ini merupakan program STATCAP CERDAS, dimana 

anggaran yang digunakan tidak menggunakan anggaran Direktorat 

SIS, namun menggunakan anggaran STATCAP CERDAS yang 

dikelola oleh Biro Bina Program. Kegiatan yang dilakukan untuk 

program ini adalah 

1. Pengembangan seluruh SIST antara lain: DMS, ICS, IPAS, 

INDAH, MAS, GS, FRS, MMS, OMS, LMS, sistem ITSM, sistem 

DEA, Dukungan Transformasi Digital TI 

2. Pembuatan dokumen Laporan Semester I, Semester II dan 

Tahunan 

Kegiatan pengembangan SIST ini untuk tahun 2021 dilakukan 

secara mandiri oleh organik Direktorat SIS. Namun mengingat 

kompleksitas sistem maka diperlukan capacity building untuk 

pegawai yang menjadi ujung tombak pembangunan sistem dengan 

skema Narasumber dan training. 

b) Kode Kegiatan 2885  
Kegiatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 adalah 

sebagai berikut: 

1. Belanja Keperluan Perkantoran terdiri biaya koneksi internet 

server, dan pengguna, koneksi internet VSAT,  koneksi metro 

ethernet dan internet DRC, koneksi VPN, serta koneksi 

ekstranet. 

2. Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID19 

berupa Pengadaan lisensi software untuk konferensi dan 

pelatihan jarak jauh. 
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3. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terdiri 

dari Pemeliharaan perangkat dan jaringan LAN BPS Pusat, 

Pemeliharaan perangkat infrastruktur DC dan DRC, 

perpanjangan garansi perangkat keamanan jaringan serta 

Perawatan komputer, laptop/notebook, printer dan alat 

penunjangnya. 
 

2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 
Kegiatan yang ditetapkan pada pada tahun anggaran 2021 adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengolahan Data Terpadu, yaitu: 
₋ Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik Sosial 

₋ Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik 

Distribusi dan Jasa               

₋ Penyusunan program dan validasi survei rutin statistik Produksi 

₋ Penyusunan program dan validasi survei rutin statisik untuk 

Neraca dan Analisis Pengembangan Statistik serta pendukung 

kegiatan statistik lainnya 

₋ Kompilasi Data Hasil Survei Rutin 

₋ Pengadaan sistem pengolahan terpadu dan kelengkapan 

b) Penyusunan Sistem Informasi dan perangkat pendukungnya, 
yaitu: 

- Penyusunan sistem repository data dan metadata 

- Penyusunan sistem informasi manajemen kepegawaian 

- Penyusunan sistem informasi manajemen keuangan 

- Penyusunan sistem backoffice 

- Penyusunan sistem pengelolaan data warehouse 

- Penyusunan peralatan mining dan analisa 

c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan (SP2020) 
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- Pembuatan Konten untuk Sosialisasi SP2020 

- Pengembangan Aplikasi yang mendukung SP2020 

- Pengembangan Dashboard SP2020 

- Laporan atau Evaluasi Sensus Penduduk Pengolahan SP2020 

Lanjut 

 

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021 

No Sasaran  Output/Outcome Indikator  Target 

1 Tersedianya 
platform data hub 
yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan Satu 
Data Indonesia 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Terwujudnya koleksi 
data yang 
dipertukarkan 
dengan Kementrian/ 
Lembaga lain 

Jumlah koleksi data 
yang dipertukarkan 
dengan 
Kementrian/Lembaga 
lain 

2 

Tersedianya sistem 
atau layanan yang 
dikembangkan 
untuk mendukung 
Digital Governance 

Jumlah sistem atau 
layanan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

12 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan TI 
dengan dukungan 
Tata Kelola TI, 
sistem terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Tercapainya Indeks 
Kepuasan layanan 
TI 

Indeks Kepuasan 
layanan TI 

80 

Terwujudnya uptime 
layanan jaringan 
komunikasi data 

Persentase uptime 
layanan jaringan 
komunikasi data 

75 

Tersedianya 
penambahan 
koleksi data sensus 
survei yang 
dihimpun 

Jumlah penambahan 
koleksi data sensus 
survei yang dihimpun 

65 

Terpenuhinya hasil 
pengolahan data 
yang dikirim ke BPS 
pusat tepat waktu 

Persentase hasil 
pengolahan data 
yang dikirim ke BPS 
pusat tepat waktu 

98 

Terwujudnya 
perbaikan sarana TI 
yang sesuai dengan 
Service Level 
Agreement 

Persentase perbaikan 
sarana TI yang 
sesuai dengan 
Service Level 
Agreement 

100 
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No Sasaran  Output/Outcome Indikator  Target 

Terwujudnya 
pengadaan barang 
dan jasa TI yang 
akuntabel 

Persentase 
pengadaan barang 
dan jasa TI yang 
akuntabel 

100 

Terlaksananya 
pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke 
hilir 

Persentase 
pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke 
hilir 

75 

Terpenuhinya 
sistem TI yang 
menerapkan 
standar 
pembangunan 
system 

Persentase sistem TI 
yang menerapkan 
standar 
pembangunan sistem 

100 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi digital 
[Internal Process] 

Terpenuhinya 
keselarasan strategi 
bisnis dan TI 

Persentase 
keselarasan strategi 
bisnis dan TI 

100 

Tersedianya 
Performance & IT 
Risk Management 
Metrics 

Performance & IT 
Risk Management 
Metrics 

100 

Terpenuhinya 
dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI 
yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah dokumen 
Statcap Cerdas 
Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

4 

Terlaksananya 
inovasi TI yang 
mendukung 
Transformasi Digital 

Jumlah inovasi TI 
yang mendukung 
Transformasi Digital 

10 

 

3.4 Kegiatan Prioritas 2021 

Kegiatan prioritas tahun 2021 di lingkungan Direktorat SIS adalah : 

1. Penyediaan platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya 

untuk mewujudkan SDI. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi 

Direktorat SIS, yaitu: Tersedianya platform data hub yang atraktif, 

kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI. Arah kebijakan dan 
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strategi ini akan mendukung terintegrasinya sistem layanan TI yang 

handal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik Nasional dan 

meningkatkan peran SIST dalam mendukung SSN. 

2. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem 

terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal. Arah kebijakan ini 

diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, 

kemudahan dan kecepatan pelayanan  dengan dukungan Tata 

Kelola TI. 

b. Tersedianya pengelolaan layanan TI yang handal dengan dukungan 

sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal. 

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung peningkatan kualitas 

Layanan TI yang berorientasi kepada pengguna. 

3. Perwujudan keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka 

transformasi digital. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi 

Direktorat SIS, sebagai berikut: 

a. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan DEA 

b. Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, 

berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna 

c. Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang 

Smart dan Agile 

Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terwujudnya 

Transformasi Digital yang mendukung  keselarasan Strategi TI dan Bisnis 

dalam kerangka SSN. 

3.5 Upaya Efisiensi 

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan di lingkungan 

Direktorat SIS, diantaranya : 

1. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala. 

2. Melakukan evaluasi capaian kinerja pegawai. 

3. Melakukan monitoring dalam hal penggunaan anggaran. 



   
 

71 
 

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2021 

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Dit. SIS pada tahun 2021 

dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA 

Tahun 2021, dengan nilai pagu Bagian Anggaran 54 sebesar Rp. 

91.633.762.000,- (sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh 

ratus enam puluh dua ribu rupiah). Khusus untuk program PPIS dalam kegiatan 

Pengembangan Sistem Informasi Statistik sebesar Rp. 48.231.969.000,- 

(empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam 

puluh sembilan ribu rupiah). Dari nilai pagu tersebut, realisasi anggaran 

kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2021 untuk program PPIS pada 

kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 48.018.745.880,- (empat puluh delapan 

miliar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus 

delapan puluh rupiah) atau sebesar 99,56%. 

Pagu Anggaran Belanja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021 
 

Kode Uraian 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

054.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 
BPS 

 

 

 
2881.801 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi 

Program dan Anggaran : Layanan 

Transformasi Statistik BPS 

1.394.375.000,- 

2885.994 Dukungan Manajemen BPS Lainnya : 

Layanan Perkantoran 

41.799.287.000,- 

054.01.06 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN 
INFORMASI STATISTIK 

 

 

2901.002 Pengembangan Sistem Informasi Statistik : 

Sistem Informasi/Aplikasi Pengolahan yang 

Dibuat/Dikembangkan/Dipelihara 

48.231.969.000,- 

2905.006 Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan : 

Publikasi/Laporan Sensus Penduduk 

208.131.000,- 

JUMLAH 91.633.762.000,- 
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Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Sistem Informasi Statistik  
Tahun 2021 untuk program PPIS 

Kode Kegiatan Pagu Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 

Anggaran (RP) % 

2901 Pengembangan Sistem 
Informasi Statistik 48.231.969.000 48.018.745.880 99,56 

Jumlah 48.231.969.000 48.018.745.880 99,56 

 

3.7 Prestasi Direktorat Sistem Informasi Statistik pada tahun 2021 

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Sistem Informasi Statistik 

pada tahun 2021 diantaranya : 

 

1. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya 

untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Untuk mendukung SDI, 

Direktorat SIS telah menyiapkan platform data hub sebagai tools untuk 

pertukaan data antar instansi. Tahun 2020, platform ini telah dimanfaatkan 

untuk mendukung pertukaran data eKTP untuk keperluan SP2020 dengan 

Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam 

Negeri dan rencana pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial 

dengan Kementrian Sosial. Platform ini juga akan dimanfaatkan untuk 

memfasilitasi peningkatan pertukaran data ekspor impor yang telah 

dilakukan selama ini, rencana pertukaran data pajak dan juga pertukaran 

data ecommerce. 

2. Pada tahun 2021, Direktorat SIS telah melaksanakan evaluasi mandiri 

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

sesuai dengan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 mencakup 47 indikator 

kematangan. Hasil reviu dan penilaian auditor ekternal yang 

diselenggarakan oleh KemenPANRB memperlihatkan bahwa nilai indeks 

SPBE BPS adalah 3.81 (Sangat Baik). Nilai indeks ini menempatkan BPS 

sebagai peringkat pertama untuk Lembaga Pemerintah Non Kementrian 

atau peringkat kedua untuk skala Nasional. Dari keempat domain SPBE, 
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domain Layanan SPBE memiliki nilai indeks kematangan tertinggi, yaitu 

4.45, diikuti oleh domain Tata Kelola SPBE dengan nilai indeks 

kematangan, yaitu 3.70, kemudian diikuti oleh domain Kebijakan SPBE 

dengan nilai indeks kematangan, yaitu 3.50. Sementara itu, domain yang 

perlu mendapat perhatian khusus adalah domain Manajemen SPBE yang 

hanya mencapai nilai indeks kematangan 2.45, meliputi penerapan 

manajemen SPBE dan Audit SPBE. 

3. Direktorat SIS telah menyusun dokumen panduan manajemen risiko 

SPBE bertujuan untuk menciptakan panduan dalam pengelolaan risiko di 

lingkungan BPS, sehingga risiko yang ada dapat dikelola dan ditangani 

secara efisien dan efektif. Sementara itu, Ruang Lingkup Panduan 

Manajemen Risiko SPBE akan mencakup Struktur Manajemen Risiko 

SPBE dan Proses Manajemen Risiko SPBE. Dokumen ini juga mencakup 

Penetapan Kategori Risiko SPBE yang bertujuan untuk menjamin agar 

proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE dapat dilakukan 

secara komprehensif. 

4. Direktorat SIS telah menyusun dokumen implementasi manajemen risiko 

SPBE berdasarkan panduan manajemen risiko SPBE yang telah disusun. 

Ruang Lingkup Implementasi Manajemen Risiko SPBE yang menjadi 

fokus pembahasan mencakup Struktur Manajemen Risiko SPBE dan 

Proses Manajemen Risiko SPBE 

5. Pengembangan portal Indonesia Data Hub (INDAH) yang merupakan 

salah satu inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital. Platform 

Indonesia Data Hub (INDAH) digunakan sebagai tool orkestrasi data dari 

berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar data 

yang ada sehingga integrasi data pun dapat lebih mudah dilakukan dan 

diharapkan dapat meminimalkan data silo  

6. Koleksi dalam sistem Katalog data mikro menyimpan data sekaligus 

metadatanya dan diperoleh dari hasil sensus dan survei yang 

dilaksanakan oleh BPS maupun kompilasi. Per Januari 2022, Sistem 

Katalog Data mikro memiliki 321 dataset dan 419 kutipan dimana 

metadatanya dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan 

Inggris (masih ada sebagian metadata yang belum diterjemahkan ke 
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Bahasa Inggris). Sistem Katalog Mikro Data saat ini sedang dalam proses 

migrasi ke platform baru. 

7. Optimalisasi layanan personal VPN dalam mendukung pegawai yang 

berada di jaringan publik (internet) dapat mengakses perangkat TI, sistem, 

maupun data yang terdapat di jaringan Local Area Network (LAN) kantor 

secara aman. Pada tahun 2021, terdapat 45 permintaan Layanan 

Personal VPN yang dipenuhi sehingga Persentase Permintaan Akses 

data yang ditindaklanjuti sebesar 100%. 

8. Selama tahun 2021 layanan jaringan komunikasi data dengan berbagai 

jenis koneksi yang digunakan dapat beroperasi dengan baik untuk 

mendukung berbagai kegiatan di BPS dengan persentase uptime layanan 

sebesar 92%. 

9. Selama tahun 2021, Direktorat SIS terus melakukan pembangunan sistem 

sebagai tindak lanjut dari pembangunan sistem yang telah dilakukan pada 

tahun 2020. Agar dapat membuat sistem yang lebih baik dalam 

menunjang proses bisnis utama, Direktorat SIS juga melakukan 

pengkajian dan dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur 

statistik. 

10. Implementasi presensi pegawai dengan menggunakan Kaizala di masa 

pandemik COVID-19. Dalam rangka mendukung mekanisme kerja 

Working From Home (WFH), Tim direktorat SIS telah membuat sistem 

presensi via kaizala yang bisa dilakukan oleh pegawai dari rumah masing 

masing dengan menggunakan sarana handphone. 

11. Dukungan terhadap pelatihan secara daring melalui e-learning di masa 

pandemi Covid-19 dengan menggunakan Learning Management System 

(LMS). Direktorat SIS mengembangkan sistem e-learning yang disebut 

juga sebagai Learning Management System (LMS) dengan menggunakan 

moodle. Dengan LMS, pengelola bisa mengatur presensi, menautkan 

konten materi-materi pembelajaran, bisa menentukan alur pelatihan, bisa 

membuka forum, dan bisa mengadakan kuis/tugas serta presensi peserta 

yang pengelolaan nilainya dan pelaporan lainnya sudah diatur oleh 

moodle. Tidak hanya pelatihan, tapi juga diimplementasi pada Seleksi 

JPT, Assesment, Uji Kompetensi, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 

(UDPI), Capacity Building, Webinar, dan Sosialisasi.  
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12. Sosialisasi Digital Enterprise Architecture (DEA) dan penyusunan Video 

Penjelasan Peta Proses Bisnis BPS dalam DEA dan SOP Pengembangan 

Sistem 

13. Pemanfaatan portal kolaborasi yang mendukung pengerjaan dokumen 

secara bersama-sama dan menyimpan serta berbagi pakai file kepada 

pegawai lainnya. Sampai saat ini, selain portal kolaborasi yang digunakan 

oleh unit-unit kerja, portal kolaborasi juga dimanfaatkan untuk kegiatan 

lintas unit kerja 

14. Pengembangan layanan Virtual Desktop Infrastructure (VDI) yang 

memudahkan pegawai BPS dalam mengakses resource yang terdapat di 

Data Center. 

15. Penggunaan CAWI pada Sensus Penduduk 2020. Salah satu inovasi 

SP2020 adalah penggunaan self enumeration dan penerapan mode 

pengumpulan data yang didukung dengan kemajuan teknologi. Yaitu 

menggunakan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dimana 

masyarakat disediakan layanan web untuk meng-update data 

kependudukannya secara online dan mandiri. Dengan CAWI, waktu 

pendataan akan lebih singkat dalam mengolah data hasil sensus. 

16. Perluasan Penggunaan CAPI dalam Beberapa Survei. Computer Assisted 

Personal Interviewing (CAPI) merupakan metode pengumpulan data yang 

dikembangkan oleh BPS untuk mengefisienkan pengumpulan data, 

sehingga saat ini pengumpulan data tidak hanya dilakukan menggunakan 

kertas, namun dapat juga menggunakan gadget. Dengan menggunakan 

CAPI maka akan mempercepat proses pengolahan survei, efisiensi dalam 

penggunaan kuesioner/paperless, meningkatkan kualitas data hasil 

pencacahan, memudahkan subject matter dalam pembuatan kuesioner 

dan mengelola data hasil pencacahan, dan lainnya. 

17. Sistem Statistik Terintegrasi digunakan untuk mendukung SP2020. Untuk 

SP Online menggunakan modul CAWI yang ada pada Integrated 

Collection System (ICS).  

18. Pemanfaatan ICS untuk dalam mendukung Daftar Penduduk Digital 

Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).  

19. Dashboard untuk monitoring SP2020. Dashboard berisi status progress 

kegiatan SP2020 dan dapat dilihat di semua layar monitor di ruangan-
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ruangan BPS yang request untuk menampilkan dashboard, terutamanya 

di ruang pimpinan dan ruang rapat. Dengan demikian, pimpinan akan 

selalu mendapatkan progress terkini dari kegiatan SP2020, dan bisa cepat 

melakukan pengambilan keputusan. 

20. Penggunaan Barcode pada Manajemen Petugas dan Pengelolaan 

Dokumen Sensus Penduduk 2020. Pemanfaatan teknologi pada SP2020 

selain menggunakan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

dan CAWI juga menggunakan barcode untuk manajemen mitra sebagai 

petugas SP2020. Direktorat SIS telah mengembangkan sistem 

manajemen mitra petugas (SIMITRA) secara online yang bisa digunakan 

sebagai identifikasi penggunaan perangkat (device) mitra yang 

mendukung CAPI. Barcode petugas diciptakan untuk memudahkan 

responden dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran data petugas 

sensus yang mendatangi tempat tinggalnya melalui website agar tercipta 

rasa aman dan nyaman dari kedua belah pihak baik petugas sensus 

maupun responden sehingga proses pemuktakhiran atau pendataan 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

21. Dalam rangka mendukung kegiatan Sensus Penduduk 2020, Direktorat 

Sistem Informasi Statistik (SIS) telah membangun Sistem Manajemen 

Pengelolaan Dokumen (SIPMEN).  Sipmen terdiri dari 2 modul, yaitu 

modul distribusi dokumen dan modul penerimaan hasil pendataan. 

Aplikasi SIPMEN modul penerimaan hasil pendataan digunakan oleh BPS 

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk merekam pengelolaan dokumen 

mulai dari penerimaan dokumen di BPS Kab/Kota hingga BPS Provinsi. 

Aplikasi SIPMEN modul distribusi digunakan oleh BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kota untuk merekam pengelolaan pendistribusian dokumen 

mulai dari penerimaan dokumen di BPS Provinsi hingga distribusi 

dokumen dari BPS Kab/Kota ke Koseka.  

22. Pengembangan Digital Enterprise Architecture. Secara kelembagaan, 

pembenahan proses bisnis juga dapat dilakukan dengan adanya Digital 

Enterprise Architecture (DEA). DEA merupakan gambaran lengkap 

organisasi, yang dikategorikan menjadi beberapa arsitektur, dimana salah 

satunya ada arsitektur bisnis. Dengan adanya arsitektur bisnis, maka 

dapat dilihat keterkaitan antara proses bisnis dengan visi dan misi yang 
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akan dicapai. Selain itu, dapat dilihat juga keterkaitan antara satu proses 

bisnis dengan proses bisnis lainnya. Hal ini tentunya akan sangat 

membantu ketika BPS akan melakukan pembenahan proses bisnis. 

23. Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Agile. Agile adalah 

metodologi pengembangan sistem yang mempunyai adaptabilitas tinggi 

terhadap perubahan yang terjadi. Beberapa sistem yang saat ini 

dikembangkan antara lain: Data Management System, Frame Register 

System, Geospatial System, Integrated Collection System, Integrated 

Dissemination System, Integrated Processing System, Macro Analysis 

System, Metadata Management System, Operational Management 

System, dan National Statistic Command Center. 

24. Dengan adanya upaya implementasi Transformasi TI dan juga adanya 

beban kerja yang meningkat khususnya penyediaan dan layanan TI di 

BPS, Direktorat SIS berinisiatif untuk melakukan penghitungan kebutuhan 

pegawai. Penghitungan kebutuhan ini dilakukan khususnya untuk formasi 

jabatan fungsional Pranata Komputer (Prakom) di BPS dengan 

mempertimbangkan kemungkinan dihapuskannya beberapa jabatan 

struktural di BPS. 

25. Pelopor Pemanfaatan Big Data Dengan Bekerja Sama dengan 

Kementerian dan Organisasi Internasional. Direktorat Sistem dan 

Informasi Statistik berperan sebagai pelopor dalam memanfaatkan Big 

Data untuk official statistics. Dalam memanfaatkan Big Data, BPS bekerja 

sama dengan unit lain di BPS dan juga dengan Kementerian lain seperti 

Kementerian Pariwisata, Bappenas, dan Kementerian Perhubungan. 

26. BPS menggunakan Integrated Collection System (ICS) sebagai platform 

dalam mengumpulkan data. ICS akan menangani data masuk, baik yang 

berasal dari sensus/survey, maupun data administratif dan big data 

27. Dalam rangka mendukung proses birokrasi di lingkungan internal BPS 

menuju Clean Government dari sisi akuntabilitas penggunaan anggaran, 

telah digunakan suatu sistem yang disebut BackOffice. Pada tahun  2021  

Subdit PTI  membangun Backoffice Selindo (BOS) yang berfungsi sebagai 

sistem informasi nyang terintegrasi dalam pengelolaan, perencanaan dan 

monitoring anggaran di seluruh Indonesia. Backoffice Selindo telah 

dipresentasikan dan diujicobakan di beberapa BPS Provinsi.  



   
 

78 
 

28. Pengembangan Sistem HaloSIS dan Sistem Informasi Permintaan 

Aplikasi (SIPA). Berbicara mengenai layanan TI, pelaksanaan Pusat 

Layanan TI (HaloSIS) tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki proses 

layanan TI di BPS, namun juga dengan menyediakan tools berupa portal 

yang dapat diakses oleh semua pegawai baik di pusat maupun daerah 

yaitu pada http://halosis.bps.go.id. Dengan adanya portal ini, layanan TI 

menjadi customer based. Jika sebelumnya pengguna TI harus 

mengetahui kemana ia harus melaporkan permasalahan TI-nya, sekarang 

pengguna TI cukup melaporkan melalui HaloSIS saja. Pengguna layanan 

TI juga dipermudah untuk melakukan pelaporan atau permintaan TI ke 

Direktorat SIS secara mandiri, yaitu dengan cara membuat tiket pada 

portal dan juga mengetahui status dari pelaporan tersebut. 

29. Penyediaan Dokumen Katalog Layanan TI dan Service Level Agreement 

(SLA) Layanan TI. Direktorat SIS telah menerbitkan Katalog Layanan TI, 

yang berisikan informasi dari 60 layanan TI yang disediakan. Selain itu, 

telah disusun juga SLA dari setiap layanan yang tersedia. SLA ini berisi 

tingkat layanan yang menjadi komitmen dari Direktorat SIS sebagai 

penyedia layanan yang baik. Baik Katalog Layanan TI maupun SLA dapat 

diakses oleh semua pegawai BPS pada portal HaloSIS. 

30. Survei Kepuasan Layanan TI. Untuk mengukur akuntabilitas terhadap 

layanan TI, dilakukan Survei Kepuasan Layanan TI dengan responden 

seluruh pegawai BPS, baik pusat maupun daerah. Nilai persentase 

pemenuhan layanan TI sesuai SLA sebesar 90% dari total pelayanan 

yang telah diberikan sepanjang tahun 2021 diperoleh dari capaian yang 

terukur dari hasil Survei kepuasan layanan TI berikut riwayat pencatatan 

tiket yang masuk melalui Pusat Layanan TI HaloSIS. Survei tahun 2021 

menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat kepuasan pada 2020-2021 

untuk domain layanan, petugas, dan informasi.  

31. Direktorat SIS mengembangkan sebuah Operational Management 

System (OMS) yang mampu mengolaborasikan tugas dan pekerjaan 

antar unit kerja di BPS. Sistem ini digunakan sebagai sarana untuk 

mengelola sebuah proyek/kegiatan yang diassign kepada pegawai di unit 

kerja BPS, serta mampu memperlihatkan status dan progress 

penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya modul ini, para stakeholder 
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dalam sebuah kegiatan dapat bersama-sama memantau capaian dari 

kegiatan tersebut. Melalui sistem ini, para stakeholder yang terlibat dapat 

mendapatkan informasi dalam menentukan langkah-langkah yang harus 

diambil berdasarkan capaian suatu kegiatan. 

32. Direktorat SIS melaksanakan kegiatan manajemen risiko TI pada 

penyelenggaraan pengolahan SP2020 yang melibatkan 4 area risiko TI, 

yaitu aplikasi, proses pengadaan, infrastruktur aplikasi, dan serangan 

keamanan. Risiko yang telah diidentifikasi meliputi risiko aplikasi SP2020 

Online (SPO) tidak tersedia tepat waktu, proses pengadaan hardware 

gagal atau terlambat, infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan, dan 

serangan keamanan pada server aplikasi SPO. 

33. Direktorat SIS melakukan kajian atas 10 Sistem Infomasi/Aplikasi yang 

mendukung transformasi proses bisnis pada implementasi Transformasi 

Digital, yaitu sebanyak 10 kajian untuk sistem Core dan Enable: ICS, 

IPAS, MAS, FRS, GS, DMS, MMS, INDAH, ITSM, LMS. 

34. Implementasi ICS telah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

kegiatan SPOnline menggunakan Computer Assisted Web Interviewing 

(CAWI), Post Enumeration Survey SP2020, Penjaminan Kualitas (PK) 

SP2020, Survei Dampak Covid 19, Konfirmasi Pendataan SP2020, KPPT, 

Passenger Exit Survey 2020, Pendataan Wilayah Khusus SP2020, 

Penggunaan KMS dalam mendukung SP2020, SITASI 2020 (Ekonomi, 

KOR, MPA, Pemutakhiran), Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi 

Barang (SKTNPB), Survei Khusus Triwulanan Necara Produksi Jasa 

(SKTNPJ), Survei Ubinan Padi 2020, Survei VHTL 2020, Survei 

Wisatawan Nasional 2020, Survei Wisatawan Nusantara 2020, Updating 

Direktori PIPA 2020, Podes 2020, Verifikasi Sentra Industri 2020, serta 

VREST20_UMK. 

35. Pengembangan IPAS yang mencakup pengembangan Modul yaitu data 

integration, derivation system, tabulation system, analysis method, data 

visualization, versioning management, user access management, data 

access management, project access management, dan internal data 

management. 

36. Macro Analysis System (MAS) mulai digunakan oleh subject matter untuk 

mendukung analisis data makro 



   
 

80 
 

37. Implementasi Modul Macro Data Management untuk mendukung 

penyediaan data makro sebagai data dasar penyusunan neraca dari level 

nasional dan regional yang dilakukan oleh satuan kerja di BPS Pusat, BPS 

Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. 

38. Implementasi Modul Dashboard Data dan Indikator Makro telah 

diimplementasikan untuk membantu dalam memonitor keadaan data dan 

fenomena makro level nasional dan regional. 

39. Pengembangan Modul SUT dan FSA untuk membantu proses 

penyusunan SUT dan FSA. 

40. Pemanfaatan Big Data dari Laporan Perusahaan yang tergabung dalam 

Bursa Saham IDX. 

41. Pengembangan Geospatial System, mencakup Dukungan terhadap 

kegiatan pembentukan Blok Sensus 2020, Dukugan pada kegiatan 

updating peta jika dibutuhkan, dan Pengembangan service yang 

diguanakan pada SITASI 

42. Pemanfaatan DMS dalam mendukung implementasi Web SP2020 melalui 

pengembangan rancangan data warehouse/data mart, melakukan ETL, 

menyiapkan API untuk akses data warehouse, maintain data dan maintain 

API, 

43. Mendukung Implementasi big data yang mencakup migrasi data dari big 

query ke hadoop, requirement gathering dan architecture design, 

preprocessing beberapa dataset, serta migrasi visualisasi/dashboard ke 

production. 

44. Pengembangan Modul Statistical Business Register (SBR) dengan 

berfokus pada pengembangan Modul Profiling serta Modul List View dan 

Update, yang memungkinkan pengguna untuk mulai implementasi 

pengelolaan SBR. 

45. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Frame Register System (FRS) 

pada Modul Statistical Business Register/SBR (profiling dan logic data 

entry) untuk mendukung pelaksanaan survei EWS dan survei COVID; 

Metadata Management System (MMS) yang mengakomodir Information 

Model versi 2 dan menyediakan informasi KBLI, KBJI, dan KBKI; dan Data 

Management System (DMS) yang terintegrasi dengan MMS, INDAH, dan 

Website Sensus Penduduk 2020 
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46. Pengembangan MMS yang mencakup pengembangan data model, yang 

terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan Subject Matter, serta 

Pengembangan service untuk mendukung implementasi SDI. 

47. Pemanfaatan Kaizala (salah satu implementasi Operational Management 

System/OMS) sebagai media komunikasi resmi BPS, pembuatan group 

unit kerja dan group kegiatan BPS di Triwulan I. Kaizala juga menjadi 

media presensi pegawai BPS di masa pandemic Covid-19 baik secara 

Work from Office (WFO) maupun Work from Office (WFH). Implementasi 

OMS lainnya dalam mendukung manajemen kegiatan/pekerjaan. 

48. Pengembangan Dashboard System dalam mendukung pimpinan dalam 

memantau lokasi dan kinerja pegawai selama WFH  

49. Pemanfaatan dan sosialisasi DEA untuk mendukung penilaian RB BPS 

dan penggambaran Renstra BPS 2020-2024 di Triwulan III 

50. Konsenstrasi kebijakan dan strategi TI berbasis EA yang selaras dengan 

Visi Misi BPS 

51. Penyusunan beberapa naskah Tata Kelola dan Tata Laksana TI, yaitu tata 

kelola big data, tata kelola LMS, tata kelola ITSM, tata kelola DEA, dan 

tata kelola agile project management dengan dukungan SPBE. 

52. Uji Publik dan Sosialisasi Juknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer, 

serta melakukan analisis beban kerja kegiatan Prakom untuk menghitung 

Total Formasi Pranata Komputer. 

53. Implementasi ITSM menggunakan HaloBPS untuk manajemen masalah 

saat SP 2020, yaitu mencatat incident dan solusi permasalahan yang 

dilaporkan responden. Sedangkan pemanfaatan KMS sebagai knowledge 

base untuk fitur Question and Answer terkait SP2020 
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BAB IV.  
PENUTUP 

4.1 Tinjauan Umum 

Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) setiap tahun 

merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja Direktorat SIS. LAKIN 2021 disusun 

sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan TI untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Direktorat SIS sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategis tahun 2020–2024. 

Pencapaian visi Direktorat SIS sebagai penyedia layanan TI berkualitas untuk 

semua, dicerminkan dari keberhasilannya dalam melayani seluruh unit kerja. Bentuk 

pelayanan yang diberikan meliputi penyediaan layanan pengolahan data, perangkat 

keras, perangkat lunak maupun akses data online. Fungsi semua layanan tersebut, 

sejak tahun 2021 telah di integrasikan menjadi sebuah layanan satu pintu untuk 

memenuhi permintaan TI dan juga sekaligus menyelesaikan keluhan mengenai 

layanan TI yang sudah tersedia. Layanan satu pintu ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang  bagi keperluan seluruh 

unit kerja di BPS.  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat SIS 

menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat 

SIS menunjukkan tingkat keberhasilan yang nyata. Kesimpulan ini tercermin dari 

tingkat pencapaian kinerja yang sebagian besar mencapai 100 persen selama tahun 

2021. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan Direktorat SIS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu 

memenuhi misi Direktorat SIS. 

4.2 Tindak Lanjut 

1. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan 

operasional statistik. 
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2. Meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM di bidang TI, 

secara bertahap dengan menyertakan SDM mengikuti pelatihan-pelatihan 

dan kegiatan capacity building lainnya. 

3. Dalam rangka untuk menyederhanakan permintaan dukungan layanan TI 

sehingga terkoordinir dengan baik, telah membangun sistem manajemen 

layanan TI yaitu HaloSIS. Hingga, di tahun 2021 sistem manajemen telah 

berjalan (HaloSIS) dan menjadi layanan TI yang handal untuk mendukung 

proses bisnis di BPS. Setiap permintaan dukungan diberikan sebuah 

nomor tiket yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan 

tanggapan secara online. Untuk tahun 2021, HaloSIS akan dikembangkan 

layanannya dan mengkaji peningkatkan menjadi HaloSIS. 

4. Memperkuat integrasi antar sistem dan menyusun mekanisme 

pemantauannya. Mengingat kegiatan pengembangan TI BPS untuk 

integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi yang baik antar 

sistem dan pemantauan secara ketat. Ketika ada sistem tertentu yang 

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

itu karena pelaksana pengembangan ini adalah konsultan yang 

merupakan pihak diluar BPS, performa dari konsultan itu sendiri tidak bisa 

sepenuhnya diandalkan. 
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  LAMPIRAN   1 
 

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK 

Peraturan Kepala BPS RI No.116 Tahun 2014 

 

 
  

Direktur
SIS

Subdir Integrasi 
Pengolahan Data

Subdir Pengembangan 
Basis Data

Subdit Jaringan 
Komunikasi Data

Subdit Pengelolaan 
Teknologi Informasi

Seksi Integrasi 
Pengolahan Data 

Statistik Sosial

Seksi Integrasi 
Pengolahan Data 
Statistik Produksi

Seksi Integrasi 
Pengolahan Data 
Statistik Distribusi 

dan Jasa

Seksi 
Pengembangan 

Basis Data 
Statistik

Seksi 
Pengembangan 
Sistem Integrasi 

Statistik

Seksi 
Pengembangan 

Basis Data 
Manajemen

Seksi Layanan 
Jaringan 

Komunikasi Data

Seksi 
Pemeliharaan 

Jaringan 
Komunikasi Data

Seksi 
Pengembangan 

Jaringan 
Komunikasi Data

Seksi Pengelolaan 
Perangkat Keras

Seksi Pengelolaan 
Perangkat Lunak

Seksi Perekaman 
Data

Tenaga 
Fungsional
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  LAMPIRAN   2 
 

PERJANJIAN KINERJA 

Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2021 

No. Sasaran Indikator Satuan Target Penanggung 
Jawab 

1 Tersedianya 
platform data hub 
yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan Satu 
Data Indonesia 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain 

set data 2 Fungsi PTI 

Jumlah sistem atau 
layanan yang 
dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

sistem 12 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 
 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan 
TI dengan 
dukungan Tata 
Kelola TI, sistem 
terintegrasi dan 
jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Indeks Kepuasan layanan 
TI 

- 80 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 

Persentase uptime 
layanan jaringan 
komunikasi data 

persen 75 Fungsi JKD 

Jumlah penambahan 
koleksi data sensus 
survey yang dihimpun 

set data 65 Fungsi PTI 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

persen 98 Fungsi IPD 

Persentase perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service Level 
Agreement 

persen 100 Fungsi JKD, 
Fungsi PTI 

Persentase pengadaan 
barang dan jasa TI yang 
akuntabel 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 

Persentase 
pengembangan TI BPS 
untuk integrasi statistik 
dari hulu ke hilir 

persen 75 Fungsi PBD 
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No. Sasaran Indikator Satuan Target Penanggung 
Jawab 

Persentase sistem TI 
yang menerapkan 
standar pembangunan 
sistem 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 

3 Terwujudnya 
keselarasan 
Strategi TI dan 
Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi 
digital [Internal 
Process] 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

persen 100 Fungsi PBD 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

persen 100 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 

Jumlah Dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang 
terbit tepat waktu 

dokumen 4 Fungsi PBD 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi 
Digital 

dokumen 10 Fungsi IPD,  
Fungsi JKD, 
Fungsi PBD,  
Fungsi PTI 
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LAMPIRAN 3

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

No
.

Sasaran Indikator Target Realisasi %

1 Tersedianya platform 
data hub yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan Satu 
Data Indonesia 
[Stakeholder 
Satisfaction]

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain

2 2 100

Jumlah sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital Governance

10 168 1400

2 Meningkatnya kualitas 
layanan TI dengan 
dukungan Tata Kelola 
TI, sistem terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective]

Indeks Kepuasan layanan TI 80 85 106

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi data

75 92 122,7

Jumlah penambahan koleksi 
data sensus survey yang 
dihimpun

65 35 38,4

Persentase hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu

98 98 100

Persentase perbaikan sarana
TI yang sesuai dengan Service 
Level Agreement

100 100 100

Persentase pengadaan barang 
dan jasa TI yang akuntabel

100 100 100

Persentase pengembangan 
TIK BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke hilir

75 75 100

Persentase sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem

100 100 100
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No
. Sasaran Indikator Target Realisasi % 

3 Terwujudnya 
keselarasan Strategi 
TI dan Bisnis dalam 
kerangka transformasi 
digital [Internal 
Process] 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

100 100 100 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

100 100 100 

Jumlah Dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

4 4 100 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi 
Digital 

10 10 100 
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  LAMPIRAN   4 
 

Kegiatan Direktorat SIS Tahun 2021 

No. Sasaran Output/Outcome Indikator 

1 Tersedianya 
platform data hub 
yang atraktif, 
kolaboratif dan 
terpercaya untuk 
mewujudkan SDI 
[Stakeholder 
Satisfaction] 

Terwujudnya koleksi data yang 
dipertukarkan dengan Kementrian/ 
Lembaga lain 

Jumlah koleksi data yang 
dipertukarkan dengan 
Kementrian/Lembaga lain 

Tersedianya sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital Governance 

Jumlah sistem atau layanan 
yang dikembangkan untuk 
mendukung Digital 
Governance 

2 Meningkatnya 
kualitas layanan TI 
dengan dukungan 
Tata Kelola TI, 
sistem terintegrasi 
dan jaringan 
komunikasi yang 
handal [Customer 
Perspective] 

Tercapainya Indeks Kepuasan 
layanan TI 

Indeks Kepuasan layanan TI 

Terwujudnya uptime layanan 
jaringan komunikasi data 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi data 

Tersedianya penambahan koleksi 
data sensus survei yang dihimpun 

Jumlah penambahan koleksi 
data sensus survei yang 
dihimpun 

Terpenuhinya hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

Persentase hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS 
pusat tepat waktu 

Terwujudnya perbaikan sarana TI 
yang sesuai dengan Service Level 
Agreement 

Persentase perbaikan sarana 
TI yang sesuai dengan Service 
Level Agreement 

Terwujudnya pengadaan barang 
dan jasa TI yang akuntabel 

Persentase pengadaan barang 
dan jasa TI yang akuntabel 

Terlaksananya pengembangan TIK 
BPS untuk integrasi statistik dari 
hulu ke hilir 

Persentase pengembangan 
TIK BPS untuk integrasi 
statistik dari hulu ke hilir 

Terpenuhinya sistem TI yang 
menerapkan standar pembangunan 
sistem 

Persentase sistem TI yang 
menerapkan standar 
pembangunan sistem 

3 Terwujudnya 
keselarasan Strategi 
TI dan Bisnis dalam 
kerangka 
transformasi digital 
[Internal Process] 

Terpenuhinya keselarasan strategi 
bisnis dan TI 

Persentase keselarasan 
strategi bisnis dan TI 

Tersedianya Performance & IT Risk 
Management Metrics 

Performance & IT Risk 
Management Metrics 

Terpenuhinya dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit tepat 
waktu 

Jumlah dokumen Statcap 
Cerdas Bidang TI yang terbit 
tepat waktu 

Terlaksananya inovasi TI yang 
mendukung Transformasi Digital 

Jumlah inovasi TI yang 
mendukung Transformasi Digital 



   
 

90 
 

 


