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KATA PENGANTAR 

aporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 

merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabiltas kinerja Sekretariat Utama 

BPS sebagai unit kerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan 

pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Sekretariat 

Utama yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Sekretariat Utama BPS. 

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target yang telah 

ditetapkan pada awal tahun 2020, perkembangan capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap 

periode Renstra sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target Renstra Sekretariat 

Utama BPS 2020-2024, serta penyerapan anggaran Sekretariat Utama BPS 2020. Hasil laporan ini 

diharapkan menjadi bahan evaluasi Sekretariat Utama BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di 

tahun mendatang. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan 

partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami 

mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk 

perbaikan laporan ini dimasa mendatang sangat kami 

hargai. 

Jakarta, 26 Februari 2021 

Sekretaris Utama, 

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si 

LL  

Jakarta, 26 Februari 2021

Sekretaris Utama,

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
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BAB I 
Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas 

yaitu lengkap, akurat, mutakhir (up to date), berkelanjutan, dan relevan dalam rangka mewujudkan 

terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan 

nasional. 

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, terutama dalam hal 

pelayanan data dan informasi statistik, BPS dituntut untuk terus memberikan pelayanan prima yang 

akuntabel dan transparan. Hal ini tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan 

administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis statistik, dukungan sumber daya manusia 

yang berkualitas, serta dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 

Di dalam lingkup BPS, Sekretariat Utama merupakan unit kerja eselon I BPS yang melaksanakan 

kegiatan BPS bersifat non teknis (administratif), seperti kegiatan perencanaan dan penganggaran, 

kegiatan administrasi terkait pengelolaan keuangan, kegiatan terkait pengembangan sumber daya 

manusia, kegiatan terkait sosialisasi kegiatan statistik BPS (kehumasan), dan sebagainya. Dengan kata 

lain, keberadaan unit kerja Sekretariat Utama merupakan unsur penunjang keberhasilan kegiatan 

teknis statistik BPS. 

Fungsi Sekretariat Utama BPS dijalankan melalui Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Adapun aktivitas Kesestamaan BPS antara lain 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPS, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja BPS, Monitoring Kegiatan 

Pimpinan, Monitoring Pengadaan BPS, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Standar 

Kompetensi, Pembinaan Jabatan Fungsional, Pengembangan Pegawai, Kampanye/Edukasi Publik, 

Penatausahaan BMN BPS, Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional, dan Penyelenggaraan 

Program D-IV. 

Untuk mengukur keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam pencapaian kegiatan tahun 2020, 

maka pada awal tahun telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2020. Target 

tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS 2020. Sedangkan Laporan Kinerja 

Sekretariat Utama BPS 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja 

selama tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 

Sekretariat Utama BPS periode 2020-2024, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan 
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evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya sesuai dengan target yang 

ditetapkan pada Rencana Strategis. 

 

1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 
Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Utama BPS berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik dan 

diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

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

Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut: 

a. Tugas 

Sekretariat Utama BPS mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan 

pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BPS menyelenggarakan fungsi: 

1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS. 

2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS. 

3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS. 

4) Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS. 

5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas 

BPS. 

6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS. 
 

c. Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama 

BPS yaitu: 

1) Biro Bina Program 

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi 

penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi 

statistik. 

2) Biro Keuangan 

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, 

perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi. 
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3) Biro kepegawaian 

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi 

kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan 

fungsional. 

4) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, 

hukum, dan organisasi. 

5) Biro Umum 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, 

inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan 

penggandaan. 

 

Struktur organisasi Sekretariat Utama BPS secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

 

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi serta mewujudkan organisasi BPS yang lebih 

proporsional, efektif, dan efisien, pada tanggal 22 Desember 2020 telah diundangkan Peraturan Kepala 

BPS nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Hal ini telah 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/1501/M.KT.01/2020. 

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Sekretariat Utama 
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Dengan adanya Perka BPS No. 7 Tahun 2020, struktur organisasi BPS disederhanakan seperti 

Gambar 2, Adapun rincian penyederhanaan organisasi BPS secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

1. Namun dalam implementasinya membutuhkan masa transisi, sehingga pada laporan Kinerja 

Sekretariat Utama Tahun 2020 ini seluruh unit organisasi masih mengacu pada Peraturan Kepala BPS 

No. 7 Tahun 2008. 

 

 

 
 
1.3 Landasan Hukum 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BPS dilindungi 

oleh perangkat hukum, yaitu: 

1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi 

penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya 

Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama 

atas nilai informasi yang diperolehnya. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik 

dasar. 

3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 

4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pusat Sttaistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

Gambar 2.  
Struktur Organisasi Sekretariat Utama 
Baru 
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5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas bagian, Bidang, 

Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Pusat Sttaitsik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, 

Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik. 

 

1.4 Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Dengan kata lain, sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau 

berkembangnya suatu organisasi. Tentunya sumber daya manusia dengan kualitas dan kapabilitas 

yang baik yang diharapkan suatu organisasi. Pada Tahun 2020 (31 Desember 2020), jumlah pegawai di 

lingkup Sekretariat Utama BPS yaitu sebanyak 566 orang termasuk Politeknik Statistika STIS dan 

Pusdiklat BPS, dengan komposisi untuk masing-masing unit kerja dapat dilihat pada Tabel 1 dan 

Gambar 3. 

 
Tabel 1 

Jumlah Pegawai di Lingkungan Sekretariat 
Utama Tahun 2020 

 Unit Eselon II Jumlah 
(1) (2) 

Sekretaris Utama 1 

Biro Bina Program 52 

Biro Keuangan 84 

Biro Kepegawaian 77 

Biro Humas dan Hukum 69 

Biro Umum 106 

Pusdiklat 69 

Politeknik Statistika STIS 108 

Total 566 
 

Dari Tabel 1 dan Gambar 3 dapat terlihat bahwa alokasi pegawai terbanyak terdapat pada unit 

kerja Politeknik Statistika STIS sebanyak 108 Orang atau sebesar 19,12% dari total pegawai di 

kesestamaan. Jumlah pegawai di Polstat STIS cukup sesuai, karena kebutuhan tenaga pengajar cukup 

tinggi di Polstat STIS seiring dengan bertambahnya kuota penerimaan mahasiswa setiap tahunnya. 

Alokasi pegawai terbanyak berikutnya berada pada Biro Umum sebanyak 106 orang atau sebesar 

18,76% dari total pegawai kesestamaan. Hal ini sesuai dengan beban kerja dari Biro Umum yang 

banyak serta ruang lingkup pekerjaan yang luas meliputi seluruh urusan rumah tangga di BPS sehingga 

Gambar 3. 
Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja 

Biro Bina 
Program

9.20%

Biro 
Keuangan

14.87%

Biro 
Kepegawaian

13.63%

Biro Hubungan 
Masyarakat dan 

Hukum
12.21%

Biro Umum
18.76%

Pusat 
Pendidikan 
dan Pelatihan
12.21%

Politeknik 
Statistika STIS
19.12%
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membutuhkan sumber daya manusia 

yang cukup banyak. Alokasi lain 

tersebar secara proporsional pada 

Unit Kerja Kesestamaan lainnya 

dengan memerhatikan beban kerja 

pada masing-masing unit. Sementara 

itu komposisi Pegawai di Sekretariat 

Utama menurut jenjang pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

Secara umum jika dilihat 

menurut tingkat pendidikan pada gambar 4, maka jumlah terbesar adalah pegawai dengan pendidikan 

DIV/S1 yaitu sebanyak 39,75% (225 Orang). Selanjutnya pegawai dengan pendidkan S2 sebanyak 

32,86% (186 Orang) dan DIII ke bawah sebanyak 22,79% (129 Orang). Selanjutnya, pegawai dengan 

pendidikan S3 hanya sebesar 4,59% (26 Orang). Informasi lebih lengkap tentang jumlah pegawai di 

lingkungan Sestama menurut pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

1.5 Harapan dan Tantangan  
Menjawab harapan dan tuntutan terhadap pelayanan prima di Bidang Administrasi menjadi 

tantangan untuk meningkatkan peran Sekretariat Utama BPS sebagai unit organisasi yang melayani 

dan menjalankan tugas di bidang administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang teknis. 

Tantangan perubahan yang dihadapi Sekretariat Utama BPS antara lain: 

1. Tuntutan pemerintah agar Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan prima yang akuntabel 

dan transparan sebagai bentuk mewujudkan good governance dan clean government, yang bisa 

dilakukan antara lain: 

 Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam 

rangka menuju tertib administrasi agar selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) terhadap Laporan Keuangan BPS. 

 Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi 

tanggung jawab BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang 

direncanakan/tepat guna. 

2. Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

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

Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Sekretariat Utama adalah 

melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian 

DIII Ke 
Bawah

22.79%

DIV/S1 
39.75%

S-2 
32.86%

S-3 
4.59%

Gambar 4. 
Komposisi Pegawai 
Menurut Jenjang 
Pendidikan 
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terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Hal ini bisa dilakukan antara 

lain: 

 Peningkatan koordinasi antar unit di bawah lingkungan Sekretariat Utama BPS dalam 

penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik yang saat ini masih belum 

optimal. 

 Peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS agar tenaga statistik profesional yang dihasilkan 

mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. 

 Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka 

mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah. 

 Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk seluruh satker BPS secara bertahap dan berdasarkan prioritas. 

 Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kemen Pan dan RB) dalam melakukan penataan kelembagaan BPS. 

 Peningkatan kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain sebagai upaya pembenahan 

bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada Generic Statistical Business 

Process Model (GSBPM) yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia. 
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BAB II 
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 

 

 

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Sekretariat Utama BPS 
Sekretariat Utama BPS, dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, telah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BPS tahun 2020 – 2024 yang tentunya mengacu pada 

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024. Renstra Sekretariat Utama BPS 2020 – 2024 disusun sebagai dasar 

penyusunan rencana kerja tahunan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup 

Sekreatriat Utama BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. 

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam 

Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Sekretariat Utama BPS mempunyai visi yaitu  

“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka 

menghasilkan statistik yang berkualitas dalam Kerangka Birokrasi Berkelas Dunia” 

b. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, maka Sekretariat Utama BPS menentukan misi yaitu: 

1) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan sistem adinistrasi yang berlaku. 

2) Menyelenggarakan layanan manajemen internal yang efektif dan efisien. 

 

c. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 

Sekretariat Utama BPS mempunyai dua tujuan yang dicanangkan dalam Renstra 

Sekretariat Utama BPS periode 2020 – 2024. Tujuan Sekretariat Utama BPS tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan 

mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2020 – 2024 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Tujuan pertama terkait dengan peran Sekretariat Utama dalam hal menyediakan sumber 

daya manusia di BPS yang berkompeten guna mendukung keberhasilan peningkatan kualitas data 

dan informasi statistik. Dalam hal ini Pusdiklat BPS, Polstat STIS, dan Biro Kepegawaian 

bekerjasama dalam menyediakan SDM BPS yang berkualitas. Selain itu Sekretariat Utama juga 

dituntut untuk mengembangkan penataan kelembagaan demi terselenggaranya good 

governance. Penataan kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada GSBPM termasuk 

melakukan reviu undang-undang statistik serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-

undangan terkini. 

Tujuan kedua merupakan tugas pokok Sekretariat Utama dalam menyediakan sistem 

informasi dan layanan administrasi yang berkualitas, lengkap, dan terintegrasi guna endukung 

kelancaran kegiatan teknis di BPS yang akuntabel. Dalam hal ini Sekretariat Utama dituntut untuk 

menyediakan suatu sistem administrasi yang berkualitas dan terintegrasi agar mempermudah 

pengendalian kemajuan kegiatan serta monitoring penggunaan anggaran. Selain itu, dalam 

pelayanan perkantoran, Sekretariat Utama dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana 

kerja, terasuk memberikan pelayanan dalam rangka menjaga kualitas sarana dan prasarana kerja. 

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS dapat terlihat pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

•SS1. Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS 
dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan

Tujuan 1
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia

•SS2. Meningkatnya Pelayanan dengan 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai 
Standard

•SS3. Meningkatnya Tata Kelola 
Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan 
Kegiatan

Tujuan 2
Peningkatan 
Pelayanan 

Perkantoran

Gambar 5. 
Tujuan dan Sasaran 
Strategis Sekretariat 
Utama BPS 2020-2024 
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Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar 

dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Indikator beserta target kinerja yang 

tertuang pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 
Target Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 

No Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja 

Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

Meningkatnya 
Pengelolaan SDM BPS 
dalam kerangka tata 
kelola kelembagaan 

Indeks Pengelolaan SDM 
BPS 

80 80 80 80 80 

2 Peningkatan pelayanan perkantoran 

Meningkatnya Pelayanan 
dengan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Sesuai Standard 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana 
pelayanan BPS (%) 

97 97 98 99 99 

 Persentase Penyusunan 
grand design smart office 

- 50 100 100 100 

Meningkatnya tata kelola 
penggunaan anggaran 
dan pelaksanaan 
kegiatan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Kementrian PAN & RB 

78 80 81 82 83 

 Persentase rekomendasi 
hasil reviu Inspektorat 
Utama terhadap Laporan 
Keuangan BPS yang 
ditindaklanjuti 

100 100 100 100 100 

 Persentase 
terselesaikannya produk 
hukum 

80 80 100 100 100 

 

 

Gambar 6. 
Hubungan antara Visi, 
Misi, Tujuan dan Sasaran 
Strategis 

Visi: 
Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan 

adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang 
berkualitas dalam Kerangka Birokrasi Berkelas Dunia 

Misi 

Tujuan 1 Tujuan 2 

SS1 SS2 SS3 
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d. Peta Strategi Sekretariat Utama BPS 

Peta strategi (Strategy Map) merupakan suatu dashboard yang memetakan indikator 

kinerja sasaran strategis Sekretariat Utama ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang 

menggambarkan keseluruhan indikator kinerja sasaran strategis. Peta strategi ini diharapkan 

memudahkan Sekretariat Utama untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada 

seluruh staf yang ada dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan.  

Di dalam memudahkan pemetaan sasaran strategis maka digunakan alat bantu Balanced 

Scorecard. Dalam konsep Balanced Scorecard, IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) yang telah 

diformulasikan dari visi dan misi didefinisikan sebagai pernyataan yang ingin dicapai (IKSS bersifat 

output/outcome), apa yang ingin dilakukan (IKSS bersifat proses), dan apa yang seharusnya kita 

miliki (IKSS bersifat input). Empat perspektif dalam Balanced Scorecard yang digunakan dalam 

pemetaan sasaran strategis Settama yaitu: 

 Perspektif Costumer 

Merupakan perspektif yang berorientasi pada pemanfaat atas layanan yang dihasilkan oleh 

Sekretariat Utama BPS. 

 Perspektif Stakeholder 

Penentuan perspektif ini yaitu mengidentifikasi siapa yang merupakan stakeholder organisasi 

dan menentukan kepentingan khusus apa yang kira-kira dimiliki para stakeholder. Selain itu 

perlu memperhatikan kedudukan masing-masing stakeholder terhadap keputusan dan 

tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan stakeholder 

tersebut. Mengingat stakeholder Sekretariat Utama BPS dibagi 2 (dua) yaitu stakeholder 

internal (subject matter) dan stakeholder eksternal (Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan dan 

RB, dll). 

 Perspektif Internal Business Process 

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam 

rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan stakeholder atas produk dan atau jasa 

yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS. 

 Perspektif Learning and Growth  

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan 

perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. 

 

e. Kebijakan Sekretariat Utama BPS 

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan 

untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan 

kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 
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Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap 

penilaian program pembangunan pemerintah. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu 

pada RPJMN 2020 – 2024, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 

2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam 

menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. 

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada strategi pembangunan 

statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan 

Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024. Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh 

Sekretariat Utama yaitu: 

1. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi SDM 

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain: 

 Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat. 

 Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. 

 Membentuk organisasi yang lincah dan efisien. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kegiatan statistik 

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain: 

 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima. 

 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja 

pegawai. 

 
Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di 

lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut: 

1. Bidang SDM 

Arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain: 

 Peningkatan peran pusdiklat dan STIS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan 

daya saing SDM. 

 Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai. 

2. Bidang Layanan Manajemen 

 Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka 

penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah. 

 Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. 



18 
 

f. Program yang Dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BPS 

Program yang dijalankan oleh Sekretariat Utama yaitu Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi 

dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan 

informasi statistik yang berkualitas serta memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana 

fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta 

penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi pegawai. Program ini dijabarkan menjadi 

kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan 

Sekretariat Utama BPS.  

 

2.2 Indikator Kinerja Utama 
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan 

informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

IKU Sekretariat Utama BPS telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 

Tahun 2020 tentang Indkator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 

IKU yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam IKU pada tingkat unit kerja Eselon II. Karena 

itu setiap unit kerja Eselon II mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Sestama. 

Peranan unit kerja Eselon II dilingkungan Sestama pada setiap penyusunan target indikator Sestama 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 
Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama 

Tujuan/Sasaran/Indikator 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

  Indeks Pengelolaan SDM BPS        

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan perkantoran 

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standard 

  Persentase kepuasan pengguna data 
terhadap sarana dan prasarana pelayanan 
BPS (%) 
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Tujuan/Sasaran/Indikator 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Persentase Penyusunan grand design smart 
office        

Meningkatnya tata Kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

 Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN 
& RB        

 
Persentase rekomendasi hasil reviu 
Inspektorat Utama terhadap Laporan 
Keuangan BPS yang ditindaklanjuti 

       

 Persentase terselesaikannya produk hukum        

 
2.3. Anggaran Tahun 2020 

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 dialokasikan pagu 

anggaran sebesar Rp 484,51 miliar.  Pagu tersebut hanya terdiri atas satu program yaitu Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Pagu Anggaran Sekretariat 

Utama BPS menurut Program dan Kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 

Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program 
dan Kegiatan (Unit Eselon II) 

Tahun Anggaran 2020 (Miliar Rupiah) 

Program / Kegiatan (Unit Eselon II) Pagu 

(1) (2) 

01 DMPTTL  

2881. Biro Bina Program 4,99 

2882. Biro Humas dan Hukum 5,19 

2883. Biro Kepegawaian 15,89 

2884. Biro Keuangan 248,97 

2885. Biro Umum 112,10 

2887. Pusdiklat 51,24 

2888. Politeknik Statistika STIS 46,14 

Total 484,51 

Berdasarkan Tabel 4, Biro Keuangan 

mendapatkan alokasi pagu yang paling besar 

yaitu Rp. 248,97 miliar karena adanya Gaji dan 

Tunjangan pegawai. Selanjutnya diikuti oleh 

Biro umum sebesar Rp. 112,10 miliar yang 

sebagian besar alokasinya untuk biaya 

operasional perkantoran seperti biaya untuk 

biaya satpam, mitra pegawai, 

pemeliharaan/perawatan gedung, peralatan 

dan mesin dll. Sementara anggaran terkecil 

ada pada Biro Bina Program dan Biro Humas 

dan Hukum dengan Pagu masing-masing 

sebesar Rp. 4,99 miliar dan Rp. 5,19 miliar.
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2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2020 
Pada awal tahun 2020, Sekretariat Utama BPS telah menetapkan target yang harus dicapai dan 

menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam memenuhi tugasnya di tahun 2020. Target 

tersebut dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Utama yang merupakan bentuk 

komitmen Sekretaris Utama kepada kepala BPS. Perjanjian Kinerja untuk Sekretariat Utama dibuat dan 

ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPS selepas DIPA anggaran 2020 ditetapkan. Berikut tabel 

penetapan kinerja Sekretariat Utama BPS tahun 2020 untuk masing-masing indikator sasaran. 

 
Tabel 5 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2020 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target 

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

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

1.1 Meningkatnya pengelolaan 
SDM BPS dalam kerangka tata 
Kelola kelembagaan 

Indeks Pengelolaan SDM BPS Poin 80,00 

Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Perkantoran 

2.1. Meningkatnya Pelayanan 
dengan Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Sesuai Standard 

Persentase kepuasan pengguna data 
terhadap sarana dan prasarana pelayanan 
BPS (%) 

Persen 97,00 

2.2. Meningkatnya tata Kelola 
Penggunaan Anggaran dan 
Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-
RB 

Persen 78,00 

  Persentase rekomendasi hasil reviu 
inspektorat utama terhadap laporan 
keuangan BPS yang ditindaklanjuti 

Persen 100,00 

  Persentase terselesaikannya produk hukum Persen 80,00 
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BAB III 
Akuntabilitas Kinerja 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 
Salah satu hal yang menjadi inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS adalah penguatan 

akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting 

keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan 

pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya demi 

terlaksananya good governance. Dalam pelaksanaannya, tujuan BPS tersebut diturunkan pada dua 

Unit Kerja eselon I yaitu Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Kedua unit Eselon I ini menjadi 

tiang penyangga pilar penguatan akuntabilitas dalam rangka tercapainya reformasi birokrasi di BPS. 

 Akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya akuntabilitas dari sisi keuangan saja yang dianggap 

mutlak diperlukan, melainkan juga akuntabilitas dari sisi kinerja. Akuntabilitas kinerja yang baik 

diperlukan agar anggaran dan sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien, terkelola dengan 

baik, serta lebih tanggap saat menghadapi masalah. Di lain pihak, dengan dilakukannya penguatan 

akuntabilitas secara terus menerus, diharapkan akan memberi efek peningkatan capaian kinerja serta 

akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja BPS. 

Capaian kinerja tahun 2020 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja pada 

sasaran strategis terhadap target yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. 

Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target 

indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud 

merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2020. Grafik rata-rata 

capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 7. 

Jika dilihat perkembangan capaian 

kinerja dari tahun 2016 hingga tahun 2020 

pada Gambar 7, secara umum memang 

grafik capaian kinerja menunjukkan pola 

menurun. Namun, sebagian besar capaian 

sudah melebihi angka 100 persen yang 

berarti walaupun terjadi penurunan 

capaian kinerja tetapi target kinerja tetap 

tercapai setiap tahunnya. Pada tahun 2020  

Gambar 7. 
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Tahun 2016 – 2020 

101.85

99.15

102.64 101.02

99.79

2016 2017 2018 2019 2020
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target kinerja memang tidak tercapai 100 persen, namun mengingat bahwa tahun 2020 merupakan 

periode awal renstra 2020-2024, rata-rata capaian kinerja sudah sangat baik karena telah terjadi 

perubahan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis. Secara umum, kinerja 

Sekretariat Utama Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020 - 2024 bisa 

dikatakan berhasil dengan rata rata sasaran strategis mencapai 99,79 persen. Rata-rata capaian kinerja 

yang masih belum memenuhi target 100 persen hanya pada sasaran strategis 2.1 yaitu “meningkatnya 

pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standard” yang hanya sebesar 91,10 

persen. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Utama menurut tujuan dan sasaran strategis tahun 2020 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6 

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretariat Utama 
Menurut Sasaran Strategis Tahun 2020 

Tujuan/Sasaran Jumlah 
Indikator 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
(1) (2) (3) 

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) BPS 

1.1. Meningkatnya 
pengelolaan SDM BPS 
dalam kerangka tata 
Kelola kelembagaan 

1 102,5 

Tujuan 2. Peningkatan Kualitas sarana dan  
Prasarana BPS 

2.1. Meningkatnya 
Pelayanan dengan 
Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Sesuai 
Standard 

1 91,10 

2.2. Meningkatnya tata 
Kelola Penggunaan 
Anggaran dan 
Pelaksanaan Kegiatan 

3 105,77 

 Rata Rata Sasaran 99,79 

 

Tujuan 1 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
 
Tujuan pertama terkait dengan peran 

Sekretariat Utama dalam hal menyediakan 

sumber daya manusia BPS yang berkompeten 

di bidangnya guna mendukung keberhasilan 

peningkatan kualitas data dan informasi 

statistik. Dalam hal ini Pusdiklat BPS, Polstat 

STIS, dan Biro Kepegawaian bekerja sama 

dalam menyediakan SDM BPS yang berkualitas. 

Selain itu Sekretariat Utama dituntut untuk 

mengembangkan penataan kelembagaan yang 

dilakukan dengan mengacu pada GSBPM 

termasuk mereviu perundang-undangan 

statistik guna mendukung peningkatan kualitas 

data dan informasi statistik. Capaian Kinerja 

Sekretariat Utama pada Tujuan 1 dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7 
Capaian Kinerja Sekretariat Utama pada Tujuan 1 Tahun 2020 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

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

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS   

1.1 Meningkatnya pengelolaan 
SDM BPS dalam kerangka tata 
Kelola kelembagaan 

Indeks Pengelolaan 
SDM BPS 

Poin 80,00 82,00 102,50 



25 
 

 
Sasaran Strategis 1.1 
Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan 

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020–2024 adalah meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia 

merupakan modal utama untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. 

Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan 

berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah. 

Oleh karena itu, arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama terdapat upaya peningkatan 

kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat dan peningkatan kompetensi SDM di BPS. 

Terdapat juga dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, juga telah 

ditargetkan bahwa BPS akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan 

prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih 

terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM 

serta organisasi. 

 

Indikator Sasaran: 
Indeks Pengelolaan SDM BPS 

Dalam konsep balanced scorecard, IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) yang telah 

diformulasikan dari visi dan misi didefinisikan sebagai pernyataan yang ingin dicapai (IKSS bersifat 

output/outcome), apa yang ingin dilakukan (IKSS bersifat proses), dan apa yang seharusnya kita miliki 

(IKSS bersifat input). Dari empat perspektif yang ada, perspektif learning and growth merupakan 

perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan 

dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. Indikator yang diturunkan dari perspektif ini 

dan sekaligus menjadi indikator dari sasaran strategis pertama adalah “Indeks Pengelolaan SDM BPS”. 

Dalam pelaksanaannya, indikator ini mendukung peningkatan pengelolaan SDM di BPS dalam 

kerangka tata Kelola kelembagaan dengan meningkatkan kapasitas SDM BPS dan penguatan fungsi 

pembina jabatan fungsional agar dapat terbentuk organisasi yang lincah dan efisien. Strategi yang 

dilakukan oleh Sekretariat Utama demi tercapainya pengelolaan SDM BPS yang baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan knowledge management bagi insan BPS; 

b. Penyelenggaraan capacity building bagi internal BPS terkait soft skill pegawai; 

c. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS; 

d. Menyempurnakan peraturan kepegawaian; 

e. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM; 
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f. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian; 

g. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional; 

h. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional; 

i. Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional; dan 

j. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional). 

 
Untuk mencapai fungsi tata kelola Kelembagaan yang Lincah dan Modern, ada beberapa fungsi 

yang dikuatkan oleh Sekretariat Utama, di antaranya adalah: 

a. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional; 

b. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional; 

c. Penguatan posisi pusdiklat sebagai pusat capacity bilding berdasar Training Need Analysis (TNA); 

d. Penguatan posisi Polstat STIS sebagai penyedia lulusan statistik terdepan di Indonesia. 

 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan berbagai fungsi di atas, di dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Utama tahun 2020 dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja 

Sekretariat Utama 2020, Indeks Pengelolaan SDM di BPS ditargetkan sebesar 80 poin. Sesuai dengan 

Tabel 7, realisasi yang diperoleh di tahun 2020 adalah sebesar 82,00 poin dengan capaian kinerja 

sebesar 102,5 persen. Indeks Pengelolaan SDM diukur dengan cara sebagai berikut: 

 

Indeks Pengelolaan SDM BPS  

x: Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 

y: Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 

z: Persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu 

 
Berdasarkan capaian kinerja sebesar 102,5 persen, dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan 

SDM sudah cukup baik dan sudah memenuhi target renstra yang telah ditetapkan. Namun masih 

terdapat beberapa poin yang perlu tindak lanjut bersama, yaitu indikator persentase pegawai yang 

menduduki jabatan fungsional tertentu. Terdapat kendala yang sangat krusial bagi pegawai BPS 

terutama di lingkungan Sekretariat Utama dalam menduduki jabatan fungsional tertentu, yaitu 

minimnya formasi jabatan serta kurangnya edukasi bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, 

mengingat pekerjaan di Sekretariat Utama merupakan kegiatan non teknis di BPS. Untuk 

mengantisipasi kendala tersebut, Sekretariat Utama melalui Biro Kepegawaian sudah melakukan 

sosialisasi secara berkesinambungan baik untuk level pusat maupun level daerah, agar informasi 

mengenai jabatan fungsional dapat diterima secara merata dan menyeluruh oleh seluruh pegawai. 
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Tujuan 2 
Peningkatan Pelayanan Perkantoran 

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pemerintah yang bersih (clean government), selain sangat menuntut dukungan sumber daya manusia, 

menuntut pula tersedianya sarana prasarana kerja yang berkualitas serta pelayanan perkantoran yang 

baik. Pada Tujuan kedua inilah yang merupakan salah satu tugas pokok Sekretariat Utama dalam 

menyediakan system informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, lengkap, dan 

terintegrasi guna mendukung kegiatan teknis di bidang statistik yang bisa dipertanggungjawabkan baik 

secara anggaran maupun kinerja. Dalam hal ini Sekretariat Utama dituntut untuk menyediakan suatu 

sistem administrasi yang berkualitas, menyeluruh, dan terintegrasi untuk seluruh penggunaan sumber 

daya yang ada di BPS guna memudahkan dalam pengendalian kemajuan kegiatan dan penggunaan 

anggaran supaya dapat dipertangungjawabkan. Selain itu di dalam pelayanan perkantoran termasuk 

menyediakan sarana dan prasarana kerja yang layak atau memadai demi kelancaran kegiatan teknis di 

bidang Statistik. Dalam hal ini Sekretariat Utama dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana 

kerja, termasuk memberikan pelayanan dalam rangka menjaga kualitas dari sarana dan prasarana 

kerja. Capaian kinerja Sekretariat Utama dalam peningkatan pelayanan perkantoran dapat di lihat pada 

Tabel 8. 

 
Tabel 8 

Capaian Kinerja Sekretariat Utama pada Tujuan 2 Tahun 2020 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

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

Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Perkantoran   

2.1 Meningkatnya 
Pelayanan dengan 
Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Sesuai 
Standar 

Persentase kepuasan 
pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana 
pelayanan BPS 

Persen 97,00 88,37 91,10 

2.2 Meningkatnya tata 
kelola penggunaan 
anggaran dan 
pelaksanaan kegiatan 

Hasil penilaian SAKIP oleh 
kementerian PAN-RB 

Poin 78 75,9 97,31 

  Persentase rekomendasi 
hasil reviu Inspektorat 
Utama terhadap Laporan 
Keuangan BPS yang 
ditindaklanjuti 

Persen 100 100 100 

  Persentase terselesaikannya 
produk hukum 

Persen 80 100 120 
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Sasaran Strategis 2.1 
Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar 

Dalam konteks pelayanan perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar 

menjadi salah satu kunci utama kelancaran kegiatan perkantoran di BPS. Setiap tahunnya BPS 

khususnya Sekretariat Utama terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana, 

termasuk mulai meningkatkan sarana berbasis teknologi dan komunikasi. Selain bertujuan agar 

kegiatan perkantoran menjadi lancar, peningkatan layanan sarana dan prasarana juga ditujukan agar 

mendukung peningkatan kinerja pegawai. 

 

Indikator Sasaran: 
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%) 

Demi meningkatkan kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, 

Sekretariat Utama melakukan berbagai upaya antara lain: 

a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi; 

b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya 

dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai; 

c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; 

d. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sekretariat Utama guna 

mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran; 

e. Mereview dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada 

GSBPM dalam kerangka pelaksanaan Statistical Capacity Building-Change and Reform for 

Development of Statistics (STATCAP-CERDAS); 

f. Merumuskan grand design smart office; dan 

g. Implementasi smart office di BPS. 

 
Seyogyanya terdapat satu indikator lagi pada sasaran strategis ini, yaitu Persentase Penyusunan 

grand design smart office (%), namun kegiatan tersebut tidak ditargetkan dilakukan pada tahun 2020, 

sehingga indikator tersebut tidak dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja Sekretariat Utama Tahun 

2020. Sehingga fokus Sekretariat Utama dalam sasaran strategis ini adalah peningkatan sarana dan 

prasarana pelayanan BPS. Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Utama, dijalankan oleh Biro Umum 

selaku unit kerja eselon 2 yang bertanggungjawab atas layanan sarana dan prasarana di BPS. Adapun 

langkah nyata yang telah dilakukan oleh Biro Umum berupa penataan dan pengelolaan sarana dan 

prasarana fisik. 
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Penataan sarana dan prasarana fisik di BPS Tahun 2020 diimplementasikan dalam upaya 

melakukan peningkatan kenyamanan kantor sebagai tempat terselenggaranya aktivitas kerja dan 

pelayanan publik. Biro umum telah melakukan beberapa hal yaitu: 

a. Mengadakan perangkat call center untuk menungjang kegiatan SP 2020. 

b. Mengadakan peralatan Studio Mini dan Press Release Online untuk Bagian Humas. 

c. Pengadaan mesin cetak warna digital dan mesin jilid kawat di Bagian Percetakan, Arsip dan 

Ekspedisi. 

d. Pengadaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana keamanan berupa CCTV. 
e. Alat pengukur suhu tubuh untuk BPS Pusat dan Daerah dalam upaya pencegahan penyebaran 

covid 19. 

f. Pembuatan Bilik Desinfektan. 

g. Pengadaan reffil untuk hand sanitizer. 

h. Pengadaan tempat cuci tangan portable di depan gedung 1,2,3,4 dan 5.  

i. Pemasangan touchless buton untuk semua lift di gedung 1,2,3,4 dan 5. 

 
Sementara itu, pengelolaan sarana dan prasarana fisik diimplementasikan dengan pemeliharaan 

bangunan Gedung kantor, halaman kantor, serta perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana 

Gedung kantor. Pengadaan dan pekerjaan (rutin) lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sarana 

dan prasarana fisik juga telah diselesaikan, termasuk pemeliharaan kebersihan, perapihan dan 

penerangan lingkungan kantor, lingkungan kerja, perawatan lift, ac dan perangkat lain di ruang-ruang 

rapat, baik yang dilakukan sendiri atau mengawasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk kegiatan 

pest control, foging dan pencegahan rayap juga telah dilakukan tahun 2020 untuk mengurangi resiko 

penyebaran penyakit dan kerusakan bangunan akibat rayap. Tahun 2020 Bagian Rumahtangga juga 

telah melakukan penataan fasad depan gedung 3, air mancur dan seluruh area taman di lingkungan 

BPS mulai dari halaman depan sampai ke halaman kantin BPS. 

Untuk mengukur keberhasilan layanan sarana dan prasarana pelayan di BPS, maka ditargetkan 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS pada tahun 2020 

sebesar 97 persen. Dapat dilihat pada Tabel 8, Realisasi indikator ini pada tahun 2020 hanya sebesar 

88,37 persen sehingga capaian kinerja dari indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana pelayanan BPS sebesar 91,10 persen. Adanya pandemi COVID19 menjadi kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan sarana dan prasarana pada tahun 2020, menyebabkan 

beberapa pekerjaan besar dan rutin harus dilakukan penyesuaian untuk membantu program 

pencegahan dan penyebaran COVID19. Pelayanan data di BPS juga terpengaruh sangat banyak karena 

sudah tidak dapat lagi melakukan layanan tatap muka melainkan dengan PST Online. Hal ini sedikit 
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banyak memengaruhi kepuasan pengguna data khususnya terhadap sarana dan prasarana pelayanan 

di BPS.  

 

Sasaran Strategis 2.2 
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk 

menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan 

agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik 

seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program 

pembangunan pemerintah. Dalam implementasinya, kualitas kegiatan statistik tentunya perlu 

didukung dengan tata Kelola penggunaan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan yang 

akuntabel sehingga penggunaan anggaran lebih efisien. 

 

Indikator Sasaran: 
Hasil penilaian SAKIP oleh kementerian PAN-RB 

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) baik di pusat maupun di daerah. Dapat dilihat pula pada Tabel 8, pada tahun 2020 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) 

memberikan skor sebesar 75,90 atas pelaksanaan SAKIP BPS. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari 

target 2020 yang sebesar 78,00 poin atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut 

sebesar 97,31 persen.   

Rekomendasi diberikan oleh Kemen PAN dan RB untuk pelaksanaan AKIP di tahun selanjutnya 

antara lain: 

(1) Dalam Penyusunan Renstra agar memperhatikan muatan yang terkandung dalam RPJMN, 

memperbaiki definisi kinerja sesuai isu strategis, dan menerapkan indikator kinerja yang relevan 

serta terukur. 

(2) Menyempurnakan cascade kinerja dari level organisasi sampai ke individu dengan 

memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi, tugas dan fungsi organisasi. 

(3) Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun 

individu. 

(4) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja dengan memperbaiki 

mekanisme pelaksanaan evaluasi, meningkatkan kapasitas evaluator, dan melakukan 

monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala. 

(5) Membangun mekanisme reward and punishment terkait kualitas penerapan SAKIP di lingkungan 

BPS. 
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Selain akuntabilitas kinerja, pelaksanaan SAKIP yang baik juga tidak lepas dari akuntabilitas 

keuangan yang baik. Dengan penguatan akuntabilitas baik kinerja maupun keuangan, diharapkan akan 

memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada 

masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja BPS. Setiap Tahun 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi 

Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian 

LK BPS tersebut berdasarkan: 

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 

b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP; 

c. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan 

d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS 

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 

2020. Opini Terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK menjadi salah satu tolak ukur nyata 

pelaksanaan akuntabilitas di BPS. Dalam periode Renstra 2016-2020, BPS terus mendapatkan opini 

WTP.  

 

Indikator Sasaran: 
Persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap  
Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti 

Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan 

kerja (Satker) BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, wilayah, eselon I sampai tingkat Kementerian/Lembaga. 

Untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan 

rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Keuangan BPS Tahunan, 

sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, Eselon 1 hingga sampai tingkat 

Kementerian/Lembaga akan terpelihara dan dapat mempertahankan opini WTP. Maksud dan tujuan 

kegiatan ini yaitu agar terwujud tertib administrasi di bidang pelaporan keuangan di tingkat wilayah 

dan tingkat satker-satker dibawahnya, sehingga tercipta administrasi dibidang pelaporan keuangan 

BPS yang lengkap, akurat dan konsisten serta sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. 

Sebelum Laporan Keuangan dikirimkan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan telaah, 

Inspektorat Utama bertugas untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan yang telah dibuat guna 

memastikan kelengkapan dan kualitas Laporan. Setelah dilakukan reviu, Inspektorat Utama akan 

memberikan rekomendasi hal hal atau poin apa saja yang masih kurang dan perlu ditindaklanjuti. 

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Utama atas tindaklanjut rekomendasi tersebut, maka ditargetkan 
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indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan 

BPS yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Dapat dilihat pada Tabel 8, pada Tahun 2020 seluruh 

rekomendasi Inspektorat Utama telah ditindaklanjuti sehingga realisasi indikator ini sebesar 100 

persen. Hal ini tentunya menghasilkan capaian kinerja indicator sebesar 100 persen. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan 

Keuangan yaitu kesepakatan tanggal cut off e-Rekon, kurangnya kelengkapan dokumen pendukung 

laporan keuangan, serta kurangnya pemahaman operator/penyusun laporan keuangan sehingga 

penyusunan laporan keuangan tidak maksimal. Atas kendala tersebut telah dilakukan upaya 

pembinaan penyusunan laporan keuangan secara daring secara bertahap dikarenakan kondisi yang 

pandemi COVID-19 yang diikuti oleh operator SAIBA untuk tingkat satker dan wilayah. 

 

Indikator Sasaran: 
Persentase terselesaikannya produk hukum 

Kegiatan koordinasi penyusunan produk hukum dilakukan oleh Sekretariat Utama melalui Biro 

Humas dan Hukum untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang konsisten, linier, dan 

implementatif di lingkungan BPS. Maksud kegiatan ini yaitu untuk membentuk produk peraturan yang 

sesuai dengan tata naskah dinas dan pembentukan perundang-undangan. Tujuan kegiatan ini yaitu 

untuk melakukan standarisasi produk peraturan, baik secara format ataupun substansi. Output 

kegiatan ini adalah produk hukum yang memadai seperti Integrasi website JDIH BPS dalam JDIH 

Nasional, Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU Statistik, Penyusunan buku dokumentasi 

penyelesaian kasus hukum, serta peraturan peraturan lain yang diusulkan oleh Subject Matter di BPS. 

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Utama dalam indikator persentase terselesaikannya produk 

hukum, ditargetkan persentase sebesar 80 persen sesuai dengan Renstra 2020-2024. Pada Tabel 8 

terlihat bahwa realisasi indikator ini sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 120 persen. 

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah seluruh produk hukum selesai 

tepat waktu pada tahun 2021. Kendala yang dihadapi tidak lepas dari pengaruh pandemi covid 19 

dimana sistem kerja WFH/WFO menyebabkan sulitnya koordinasi pada saat penyelesaian produk 

hukum. 

 
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra 2020 

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan 

program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses 

perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program 

dan kegiatan pada lingkungan Settama akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Setiap 
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tahunnya indikator yang ada di renstra ditargetkan tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja, sehingga 

perlu diukur capaian kinerja dari target Renstra yang telah ditetapkan. Perbandingan Realisasi Kinerja 

Sekretariat Utama BPS Tahun 2020 dengan target Renstra 2020, target PK 2020, serta realisasi kinerja 

tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9 

Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2020 dengan  
Target Renstra 2020, Target PK 2020, serta Realisasi Tahun 2019 

Tujuan/Sasaran/Indikator 
Target 

Renstra 
2020 

Target 
PK  

2020 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2019 Perubahan 

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

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

Sasaran 1.1. Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan 

Indeks Pengelolaan SDM BPS 80,00 80,00 82,00 -* -* 

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan perkantoran 

Sasaran 2.1. Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard 

Persentase kepuasan pengguna data 
terhadap sarana dan prasarana pelayanan 
BPS (%) 

97,00 97,00 88,37 98,99 -10,62 

Sasaran 2.2. Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil penilaian SAKIP oleh kementerian 
PAN-RB 78,00 78,00 75,90 75,90 -* 

Persentase rekomendasi hasil reviu 
Inspektorat Utama terhadap Laporan 
Keuangan BPS yang ditindaklanjuti 

100,00 100,00 100,00 -* -* 

Persentase terselesaikannya produk 
hukum 80,00 80,00 100,00 -* -* 

Keterangan: *data tidak tersedia/indikator baru 

 
Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa seluruh target pada Perjanjian Kinerja telah selaras dengan 

seluruh target pada Renstra 2020, dan jika dibandingkan realisasi tahun 2020 terhadap target Renstra 

2020, maka dilihat indikator sasaran strategis Sekretariat Utama BPS untuk Periode Renstra 2015-2019 

yang realisasi kinerjanya telah mencapai target Renstra 2020 sebagai berikut: 

1. Indeks Pengelolaan SDM BPS. 

Indikator indeks pengelolaan SDM BPS merupakan indikator baru yang tertuang dalam 

Renstra 2020-2024, sehingga belum memiliki capaian pembanding pada tahun 2019 yang masih 

menggunakan Rensrta 2015-2019. 

 



34 
 

2. Persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang 

ditindaklanjuti. 

Indikator persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan 

Keuangan BPS yang ditindaklanjuti merupakan indikator baru yang tertuang dalam Renstra 

2020-2024, sehingga belum memiliki capaian pembanding pada tahun 2019 yang masih 

menggunakan Rensrta 2015-2019. 

3. Persentase terselesaikannya produk hukum. 

Indikator persentase terselesaikannya produk hukum yang ditindaklanjuti merupakan 

indikator baru yang tertuang dalam Renstra 2020-2024, sehingga belum memiliki capaian 

pembanding pada tahun 2019 yang masih menggunakan Rensrta 2015-2019. 

Indikator sasaran strategis yang realisasi kinerjanya belum mencapai target Renstra di tahun 

2020 sebagai berikut:  

1. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%). 

Indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan 

BPS (%) merupakan indicator yang datanya didapatkan dari survei kebutuhan data (SKD) 

(dulunya disebut Survei Kepuasan Konsumen) yang dilaksanakan oleh BPS. Realisasi indikator ini 

pada tahun 2020 hanya sebesar 88,37 persen pengguna data yang puas terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS. Angka ini masih dibawah target renstra 2020 sebesar 97 persen dan 

masih di bawah realisasi tahun 2019 dengan selisih 10,62 persen. Hal ini terjadi karena 

perubahan cut off poin di dalam metodologi survei terhadap pengguna data yang merasa puas. 

Capaian Renstra 2015-2019 sudah menyentuh angka 98,99 persen pada tahun 2019, sehingga 

cut off poin pada tahun 2020 lebih ditingkatkan dalam menentukan kriteria seorang pengguna 

data merasa puas atas sarana dan prasarana pelayanan BPS. 

 
2. Hasil penilaian SAKIP oleh kementerian PAN-RB 

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB belum tersedia datanya karena masih 

menunggu nilai evaluasi yang dirilis oleh Kemenpan RB. Nilai yang tercantum pada laporan ini 

masih menggunakan nilai tahun yang lalu. 

 

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 
Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat Utama BPS termasuk juga di dalamnya Politeknik 

Statistika STIS dan Pusdiklat BPS menerima pagu sebesar Rp. 590,9 miliar yang seluruhnya terdiri dari 

Program DMPTTL. Dikarenakan terjadinya pandemic covid19, seluruh anggaran 

Kementerian/Lembaga termasuk juga BPS direfocusing untuk penanganan covid di Indonesia sehingga 
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pagu anggaran Sekretariat Utama direvisi menjadi Rp 484,51 miliar. Total penggunaan anggaran 

Sekretariat Utama di tahun 2020 sebesar  Rp 397,10 miliar dengan kata lain realisasi anggaran Sestama 

BPS pada tahun 2020 mencapai 81,96 persen. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pandemi covid19 

sehingga kegiatan BPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. Realisasi anggaran tahun 2020 lebih 

rendah dari tahun 2019 yang nilainya sebesar 92,49 persen dan bahkan realisasi anggaran yang paling 

rendah selama tahun 2017 hingga tahun 2020. Rincian pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama 

tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 10. 

 
Tabel 10 

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama 
Tahun 2020 (Miliar Rupiah) 

Kegiatan/Unit Eselon Pagu Realisasi Realisasi 
(%) 

(1) (2) (2) (2) 

2881. Biro Bina Program 4,99 3,24 65,04 

2882. Biro Humas dan Hukum 5,19 3,24 62,46 

2883. Biro Kepegawaian 15,89 12,29 77,37 

2884. Biro Keuangan 248,97 206,37 82,89 

2885. Biro Umum 112,10 85,17 75,98 

2887. Pusdiklat 51,24 46,88 91,50 

2888. Politeknik Statistika STIS 46,14 39,90 86,48 

Total 484,51 397,10 81,96 

 

Pada Tabel 10 secara rinci dapat dilihat pagu dan realisasi anggaran menurut Eselon 2 atau 

menurut kode kegiatan. Biro Bina Program memiliki pagu paling rendah yaitu hanya Rp. 4,99 Miliar, 

memiliki realisasi anggaran sebesar 65,04 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang secara 

garis besar disebabkan oleh pandemi covid19. Penyebab pertama, Alokasi anggaran untuk kegiatan 

penyusunan network planning ST2013 tidak terealisasi dikarenakan pelaksanaan pembahasan/rapat 

seluruhnya dilakukan secara virtual/online. Penyebab lainnya, beberapa kegiatan terpaksa ditunda 

atau dialihkan pelaksanaannya, seperti supervisi pelaksanaan program manajemen perubahan 

dialihkan menjadi monitoring pelaksanaan melalui portal kolaborasi. Serta ada beberapa program 

intervensi nasional yang belum dapat terlaksana karena terkendala psysical distancing seperti coffee 

morning dan coaching. Lalu penyebab berikutnya adalah beberapa alokasi anggaran untuk honor 

narasumber dan perjalanan dinas tidak terserap optimal dikarenakan adanya pandemi covid19.  

Alokasi anggarani konsumsi dan uang saku RDJK juga tidak dapat terealisasi dikarenakan pelaksanaan 

rapat tidak dilakukan tatap muka. 

Gambar 8. 
Realisasi Anggaran (%) Sekretariat Utama 
Tahun 2017 - 2020 

91.13

82.5

92.49

81.96

2017 2018 2019 2020
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Biro Humas dan Hukum memiliki pagu terendah kedua sebesar Rp. 5,19 Miliar dengan 

persentase realisasi anggaran hanya sebesar 62,46 persen. Penyebab utamanya adalah banyaknya 

alokasi anggaran honor narasumber, perjalanan dinas termasuk transport lokal, dan konsumsi rapat 

tidak terserap secara optimal dikarenakan adanya pandemi covid19. Masalah pandemi yang sama juga 

terjadi pada Biro Kepegawaian, dengan pagu Rp. 15,89 Miliar, realisasi anggarannya hanya 77,37 

persen. Biro Keuangan dengan pagu paling besar yaitu Rp. 248,97 Miliar tercatat memiliki realisasi 

anggaran sebesar 82,89 persen. Selain karena alokasi anggaran banyak yang tidak terealisasi, 

tunjangan 13 dan 14 juga menjadi sumbangsi besar karena tidak direalisasikan pada tahun 2020. 

Biro Umum memiliki pagu anggaran terbesar kedua yaitu Rp. 112,10 Miliar hanya mencatat 

realisasi anggaran sebesar 75,98 persen. Hal ini disebabkan leh beberapa hal, pertama, kegiatan 

perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lainnya tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid19, 

alokasi fullboard meeting pelaksanaan bimtek pengawasan kearsipan internal tidak direalisasikan 

karena dialihkan menjadi virtual/online; Anggaran biaya pengiriman mulai Juni 2020 tergabung di 

Program DMPTTL (tidak tersebar lagi di Program PPIS), sehingga ada kemungkinan realisasi biaya 

pengiriman sebelumnya yang di PPIS tidak terhitung pada realisasi per Desember  2020 (yang hanya 

ada di Program  DMPTTL). Penyebab kedua, Beberapa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tidak 

terlaksana karena terkendala waktu. Selain itu Pengadaan sistem tata udara dan listrik gedung 1 dan 

Kegiatan ME Gedung juga batal dilaksanakan. Serta pengadaan pakaian dan paket data tidak 

dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi. Pusdiklat BPS dan Politektik Statistika STIS tercatat 

memiliki realisasi anggaran paling besar yaitu 91,50 dan 86,48 persen. Kendala yang sama terkait 

perjalanan dinas, transport lokal yang tidak terealisasi juga terjadi pada STIS dan Pusdiklat. Grafik 

realisasi anggaran (%) menurut Eselon 2 dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Untuk melihat realisasi anggaran 

berdasarkan kinerja yang telah dicapai, maka 

realisasi anggaran dapat dirinci menurut Tujuan 

dan Sasaran Strategis. Dengan adanya data ini, 

pimpinan dapat mengevaluasi sasaran yang belum 

mengoptimalkan anggaran dengan capaian kinerja 

yang diperoleh. Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

 

 

Gambar 9. 
Realisasi Anggaran (%) Sekretariat Utama 
Tahun 2020 menurut Eselon 2 
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Tabel 11 
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama 

Menurut Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Miliar Rupiah) 

Tujuan/Sasaran/Indikator Pagu Realisasi Realisasi 
(%) 

Capaian 
Kinerja 

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

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

Sasaran 1.1. Meningkatnya Pengelolaan 
SDM BPS dalam Kerangka Tata Kelola 
Kelembagaan 

113,26 99,08 87,47 102,50 

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan perkantoran 

Sasaran 2.1. Meningkatnya Pelayanan 
dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Sesuai Standard 

112,10 85,16 75,98 91,10 

Sasaran 2.2. Meningkatnya Tata Kelola 
Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan 
Kegiatan 

259,15 212,86 82,14 105,77 

Total 484,51 397,10 81,96 99,79 

 

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa secara umum penggunaan anggaran pada Sekretariat 

Utama telah Optimal dan Efisien. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran yang 

mencapai 99,79 persen dengan realisasi anggaran 81,96 persen. Dapat dilihat pula, terdapat sasaran 

strategis yang penggunaan dan capaian kinerjanya belum optimal yaitu sasaran ke-1 dari Tujuan 2 yang 

berbunyi “Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard”. 

Capaian kinerja dari sasaran tersebut berada pada angka 91,10 persen dimana penyerapan anggaran 

hanya 75,98 persen. Terdapatnya sasaran yang pencapaiannya kurang optimal tersebut dapat menjadi 

bahan evaluasi pimpinan dalam kebijakan perencanaan di tahun yang akan datang agar kinerja seluruh 

sasaran menjadi lebih baik lagi, tidak hanya dari segi penyerapan anggaran melainkan juga capaian 

kinerja. 

 

3.4 Prestasi Tahun 2020 
Sepanjang tahun 2020, Sekretariat Utama BPS telah berhasil mendapatkan beberapa 

penghargaan melalui unit kerja di bawahnya. Penghargaan yang didapat tidak hanya atas kinerja yang 

baik, namun juga merupakan apresisasi atas inovasi maupun kompetisi yang diikuti, antara lain: 

1. Badan Pusat Statistik meraih penghargaan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) Tahun 2020. Prestasi ini tidak luput dari peran serta Sekretariat Utama dalam proses 

pencapaiannya. 
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2. Bersamaan dengan hari jadi ke-63 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Pusdiklat BPS 

mendapat penghargaan LAN Award 2020 sebagai peringkat ke-3 Lembaga Pelatihan 

Berprestasi kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terakreditasi Pelatihan 

Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS. 

 

3.5 Upaya Efisiensi Tahun 2020 
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, BPS merealisasikan penggunaan anggaran 

berdasarkan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan 

anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi, dapat ditelaah lebih 

lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya peborosan anggaran. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi 

didapatkan dengan cara sebagai berikut: 

 

Efisiensi =
Pagu Anggaran Rp × Capaian Kinerja % - Realisasi Anggaran Rp

Pagu Anggaran × Capaian Kinerja %
 

 
Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% 

dan batas minimal adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 

efisiensinya semakin mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula 

sebaliknya. Dengan menggunakan rumus di atas, didapatkan angka efisiensi Sekretariat Utama pada 

tahun 2020 sebesar 17,87 persen. Agar lebih mudah diinterpretasikan, Efisiensi dapat dikonversi 

menjadi skala 0% - 100%. Merujuk pada peraturan yang sama, Nilai Efisiensi dengan skala 0-100% 

didapatkan dengan cara sebagai berikut: 

 

Nilai Efisiensi = 50% +  
Efisiensi

20
× 50  

 
Dengan menggunakan rumus di atas, maka Nilai Efisiensi sebesar 17,87 dapat dikonversi 

menjadi 94,67%. Dari nilai efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan serta anggaran 

Sekretariat Utama sudah sangat baik. Beberapa upaya efisiensi yang dilakukan Sekretariat Utama BPS 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Sistem Back Offoce (BO) 

Sistem BO merupakan system informasi terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran, 

pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran, serta monitoring anggaran. Pada Tahun 2020, 
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Sistem BO telah diperluas fungsinya sehingga setiap stakeholder terkait dapat memantau 

penggunaan dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja. Dengan menggunakan sistem ini 

membuat seluruh pekerjaan terkait penggunaan anggaran menjadi efisien dari segi waktu. Dari 

segi anggaran juga meminimalisir penggunaan kertas dimana Form Usulan sudah berbentuk 

softcopy serta meminimalisir kesalahan dalam pembuatan surat tugas maupun dokumen 

lainnya karena pembuatannya telah menggunakan sistem sehingga tidak perlu mencetak 

dokumen berulang-ulang. 

 

2. Penyelenggaraan Pegawai (KSKP) berprestasi dengan mekanisme baru berdasarkan 

kompetensi, kinerja, penilaian lingkungan dan inovasi. Proses penyelenggaraan berbasis 

Online 

Sebagai salah satu wujud keperdulian BPS atas prestasi yang dicapai oleh pegawainya, maka 

diadakanlah pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi (KSKP). Setiap provinsi 

mengirimkan satu wakil yang sudah dipilih dengan mekanisme penilaian yang objektif terkait 

dengan kompetensi, prestasi dan sikap kerjanya. Para KSKP ini diundang untuk mengikuti acara 

kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan RI di Jakarta. Untuk 

tahun 2019, mekanisme penilaian KSKP sudah menggunakan sistem online, sehingga semua 

proses seleksi dilakukan di perwakilan BPS di daerah. Hal ini tentunya meminimalisir 

penggunaan anggaran dari segi biaya transport maupun biaya penyelenggaraan kegiatan. 

 

3. Pelaksanaan Ujian Dinas dan ujian kompetensi jabatan fungsional secara online (CAT) 

Ujian dinas/penyesuaian ijazah yang dilakukan untuk pegawai yang akan naik pangkat sudah 

dilakukan secara online sejak tahun 2016. Pelaksanaan di masing-masing provinsi dengan 

system online, hal ini merupakan kemajuan yang dicapai BPS karena sebelumnya semua soal 

masih dikirim secara manual. Dengan sistem ini semakin menghemat tenaga, biaya dan 

sumberdaya, sehingga lebih efektif dan efisien. 

 

4. Penggunaan sensor gerak lampu pada setiap toilet 

Biro Umum melengkapi seluruh toilet di BPS RI dengan sensor gerak yang fungsinya agar 

mematikan lampu secara otomatis apabila tidak ada orang yang menggunakan toilet dalam 

rentang waktu tertentu. Hal ini membuat penggunaan listrik menjadi lebih hemat. 
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5. Penghematan penggunaan kertas 

Biro Umum berinisiasi untuk memenuhi kebutuhan kertas ukuran ukuran kecil A4 dan Folio 

dengan memotong dari lembar kertas yang berukuran jumbo (A3, A2, dsb). Hal ini dilakukan 

karena persediaan kertas kertas ukuran jumbo lebih banyak dibandingkan kertas ukuran kecil. 

Memang kebutuhan atas kertas ukuran lebih meningkat seiring bertambahnya mesin cetak di 

tiap tiap unit kerja, sebaliknya mesin cetak ukuran besar hanya tersedia di Biro Umum dengan 

kebutuhan yang tidak banyak. 
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BAB IV 
Penutup 

 

 

inerja Sestama BPS pada tahun 2020 dapat dikatakan memuaskan dengan 

capaian kinerja sasaran strategis sebesar 99,79 persen. Capaian tersebut lebih 

rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena keseluruhan Tujuan, 

Sasaran Strategis, hingga target indikator berubah mengikuti Renstra 2020 – 

2024. Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak 

tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya juga 

harus ditingkatkan. Peningkatan kinerja yang dapat ditingkatkan antara lain peningkatan akuntabilitas 

kinerja, agar proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik 

sehingga mendapatkan penilaian SAKIP oleh KemenPAN-RB lebih baik lagi. Peningkatan juga perlu 

ditingkatkan dalam pemenuhan sarana prasarana di BPS agar pengguna data merasa puas dalam 

pelayanan sarana di BPS.  

Penyerapan anggaran pada Sekretariat Utama pada program DMPTTL tahun 2020, hanya 

mencapai 81,96 persen. Rendahnya penyerapan anggaran Sekretariat Utama BPS tahun 2020 

utamanya dikarenakan pandemic covid19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan batal 

dilaksanakan, paket meeting, perjalanan dinas, transport local hingga RDJK tidak dapat dilakukan. 

Hampir seluruh kegiatan dialihkan menjadi metode berbasis daring. 

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan, mengingat hal itu merupakan salah satu sasaran 

strategis dalam Renstra 2020-2024. Selain itu, Sekretariat Utama perlu meningkatkan 

pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga realisasi penyerapan anggaran 

dapat sejalan dengan pencapaian kinerja. 
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Lampiran 1 
 

Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (2) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (3) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (4) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (5) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (6) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (7) 
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Nomenklatur Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi (8) 
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Lampiran 2 
 

JUMLAH PEGAWAI BPS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA 
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN 

TAHUN 2020 
 

SATUAN KERJA 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
S3 S2 S1 DIII 

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

Sekretaris Utama  1   -   -   -   1  

Biro Bina Program  -   25  25   2   52  

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 1  18   39   11   69 

Biro Kepegawaian  -   22  44   11   77  

Biro Keuangan -  18   35   31   84  

Biro Umum  -   10   44   52   106  

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  4   29   23   13   69  

Politeknik Statistika STIS  20   64   15   9   108  

Jumlah 26 186 225 129 566 
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Lampiran 3 
 

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS 
TAHUN 2020 – 2024 

 

Tujuan/Sasaran/Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Tujuan 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPS 

Sasaran 1.1. Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan 

Indeks Pengelolaan SDM BPS 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan perkantoran 

Sasaran 2.1. Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard 

Persentase kepuasan pengguna data 
terhadap sarana dan prasarana pelayanan 
BPS (%) 

97,00 97,00 98,00 99,00 99,00 

Sasaran 2.2. Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil penilaian SAKIP oleh kementerian PAN-
RB 78,00 80,00 81,00 82,00 83,00 

Persentase rekomendasi hasil reviu 
Inspektorat Utama terhadap Laporan 
Keuangan BPS yang ditindaklanjuti 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Persentase terselesaikannya produk hukum 80,00 80,00 100,00 -* -* 
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Lampiran 4 
 

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 
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PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 (2) 
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PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 (3) 
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Lampiran 5 
 

DOKUMENTASI PRESTASI TAHUN 2020 
 
 

  

Sekretaris Utama 
BPS Menerima 
Penghargaan Satker 
WBK - WBBM 

63

Pusdiklat BPS mendapat 
penghargaan LAN Award 

2020 sebagai peringkat ke-
3 Lembaga Pelatihan 
Berprestasi kategori 

Lembaga Pelatihan 
Pemerintah Pusat 

Terakreditasi Pelatihan 
Kepemimpinan dan 

Pelatihan Dasar CPNS 
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