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Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik ini 
dibuat dalam upaya memberikan pelaporan atas hasil kinerja Deputi Bidang 
Metodologi dan Informasi Statistik selama Tahun 2015. Selain itu, laporan kinerja 
ini dibuat untuk mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government 
dan Good Governance. 

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian visi, misi 
dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Deputi Bidang Metodologi 
dan Informasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai 
penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Metodologi dan 
Informasi Statistik, yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyusunan 
dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi 
statistik, kerangka sampel, pemetaan statistik, diseminasi statistik diantaranya 
sistem pendukung  layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik serta 
terjalinnya hubungan dengan pengguna data,  dan sistem informasi statistik 
sehingga terlaksananya integrasi dan pengolahan data yang maksimal dengan 
dukungan  jaringan komunikasi   baik data  maupun informasi  lainnya. 

Penyusunan LAKIN Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik ini 
telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIN Deputi Bidang 
Metodologi dan Informasi Statistik tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan 
sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Deputi 
Bidang Metodologi dan Informasi Statistik telah mengupayakan untuk mengatasi 
kendala-kendala tersebut melalui  koordinasi  dengan  pelaksana  kegiatan.   

Dengan telah tersusunnya LAKIN Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 
Statistik tahun 2015 ini, maka kepada semua pihak yang telah berperan serta 
dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, disampaikan terima kasih. Kami 
juga menyampaikan  terima  kasih  kepada  pelaksana  kegiatan  yang  bekerja  
secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2015. Kritik dan 
saran untuk perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang sangat kami hargai.  
                

Jakarta,  Maret  2016 
Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik 
 
 

 Dudy Saefudin Sulaiman 

Kata Pengantar 
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1.1. LATAR BELAKANG 
 

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

Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik 

melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta 

mengumumkan  hasilnya  secara  berkala  atau  sewaktu-waktu  dan  terbuka  

kepada publik baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya 

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

tahun 1997 diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran yang 

dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja. Pada dasarnya Laporan Kinerja 

(LAKIN) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian 

kinerja Badan Pusat Statistik selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance 

results) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja 

(performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan 

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan 

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi 

perbaikan kinerja di masa datang. 

Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015 

merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik  sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja 

ini disusun  dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Pendahuluan 1 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berguna untuk menciptakan 

transparansi kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam 

laporan kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015 tertuang 

hasil capaian kinerja selama setahun. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan 

evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)  Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik 2015 juga merupakan perwujudan kewajiban Deputi Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2015 serta 

akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputi 

Bidang Metodologi dan Informasi Statistik  di tahun yang akan datang. 

1.2. TUGAS, FUNGSI  DAN  SUSUNAN ORGANISASI 

Tugas fungsi dan susunan organisasi Kedeputian Bidang Metodologi dan 

Informasi  Statistik berdasarkan Peraturan kepala Badan Pusat Statistik  Nomor 7 

Tahun 2008, tentang Organisasi  dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai 

berikut : 

1. Tugas 

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Kedeputian Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai  tugas  untuk melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi 

statistik. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik menyelenggarakan fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan 

pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, 

diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; 

b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan 

metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi 

statistik; 

c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi 

statistik, dan sistem informasi statistik; dan 

d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 

 

3. Susunan Organisasi 

Kedeputian Bidang   Metodologi dan Informasi Statistik  terdiri dari tiga unit 

kerja eselon  II (Direktorat  Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, 

Direktorat Diseminasi Statistik dan Direktorat Sistem Informasi Statistik). Setiap 

Unit kerja eselon  II  masing-masing mempunyai  empat unit kerja  eselon  III 

dan setiap unit kerja eselon  III masing-masing mempunyai  tiga  untit kerja 

eselon  IV. Bagan Organisasi Kedeputian Bidang  Metodologi dan Informasi  

Statistik dapat dilihat pada  Lampiran 1 

 

1.3. LANDASAN  HUKUM 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, Kedeputian Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan berikut : 

a. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  1997 Tentang  Statistik, yang menjamin 

kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna  statistik baik 
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pemerintah maupun masyarakat. Melalui Undang-Undang ini masyarakat 

pengguna statistik dijamin haknya untuk mendapatkan  informasi statistik 

tanpa diskriminasi (impartial).; 

b.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS 

berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 

c. Peraturan Presiden  Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 

d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

e. 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 Non Departemen yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar; 

f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7  Tahun  2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja  Badan Pusat Statistik; 

g.  Peraturan Presiden Nomor  29  Tahun  2014  Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah. 

h. Permenpan No. 9 Tahun 2015  tentang Pedoman penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah Pusat 

Sementara Visi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, yaitu  

“Pelopor Metodologi dan Informasi Statistik Terpercaya untuk Semua”  akan  

diupayakan dan dicapai dengan menerapkan Misi Deputi Bidang Metodologi 

dan Informasi  Statistik.  Misi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 

adalah :       

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei; 
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b. Melaksanakan  penyusunan  dan  pengembangan  standardisasi  dan  

klasifikasi statistik; 

c. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka sampel; 

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan statistik; 

e. Meningkatkan  kualitas  rujukan  dan  pelayanan  statistik  yang  diarahkan  

pada peningkatan kualitas pengelolaan rujukan, penyiapan dan penyusunan 

publikasi statistik, penyebarluasan informasi dan dokumentasi statistik; 

f. Memberikan  kemudahan  bagi  para  pengguna  untuk  memperoleh  

informasi statistik; 

g. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi 

kegiatan Metodologi dan Informasi Statistik dalam kerangka Sistem Statistik 

Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien; 

h. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai  dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir; 

i. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna 

mendukung tersedianya data statistik terpercaya; 

j. Memberikan pelayanan pengolahan data, dan pengembangan basis data 

secara terintegrasi untuk semua; dan 

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

dan komunikasi (TIK) yang berkualitas 

 

Pelaksanaan Misi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik bertujuan 

untuk: 

a. Meningkatkan manajemen dan metodologi sensus dan survei; 

b. Mencapai  tingkat  optimal  dalam  memenuhi  kualitas  rujukan  dan  
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pelayanan statistik yang diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan 

rujukan, penyiapan dan penyusunan publikasi statistik, penyebarluasan 

informasi dan dokumentasi statistik; 

c. Mencapai tingkat ideal dalam memenuhi kemudahan bagi para pengguna 

untuk memperoleh informasi statistik; 

d. Mencapai tingkat optimal dalam upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan standarisasi kegiatan Metodologi dan Informasi Statistik dalam 

kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien; 

e. Mencapai tingkat ideal dalam memenuhi kapasitas sumber daya secara 

optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi mutakhir; 

f. Meningkatkan layanan ketersediaan sarana dan prasarana TIK; 

g. Meningkatkan kualitas program dan layanan pengolahan data serta 

pengembangan basis data secara terintegrasi; dan 

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang TIK 

dan pelayanan publik. 
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2.1   Rencana Strategis  2015-2019 
 
   

Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan 

program dan kegiatan di BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Seputi 

Bidang Metodoligi dan Informasi Statistik mengacu pada Rencana Strategis 

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

program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka 

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

Untuk mencapai Visi Misi  Deputi Bdang Metodologi dan Informasi Statistik 

(Deputi MIS) telah menetapkan  dua  Tujuan  yang akan dicapai. Masing-masing 

tujuan memiliki sasaran strategis  pencapaian. Sasaran strategis dari 

masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel  1  di bawah ini. 

 

Tabel 1.  Tujuan dan Sasaran Strategis  Deputi  MIS tahun 2015 

 

 TUJUAN  SASARAN  STRATEGIS 

1. Peningkatan Metodologi Sensus 

dan Survei 

1.1. Tersedianya dokumen, laporan, 

publikasi dan sistem aplikasi 

pengembangan metodologi sensus 

dan  survei  yang tepat  guna 

2. Peningkatan pelayanan prima 

hasil kegiatan statistik 

2.1. Meningktatnya kualitas dan 

kuantitas penyebaran data dan 

informasi statistik kepada 

masyarakat 

 

2 

 
 

Perencanaan Kinerja 
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  2.2. Meningkatnya kemudahan akses 

terhadap data dan informasi 

statistik BPS 

  2.3. Terwujudnya iklim yang kondusif 

untuk koordinasi dan kerjasama 

dalam penyelenggaraan SSN 

 

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis  pada  tabel   1  di atas memiliki  

indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.  

 
2.2  Perjanjian  Kinerja  (PK)  Deputi  MIS Tahun  2015 
    

Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi 

oleh Deputi MIS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas 

sebagai lembaga pemerintahan. Pada subbab ini ditampilkan perjanjian kinerja 

yang menjadi tanggung jawab Deputi  MIS.  Target yang dicanangkan menjadi 

tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan 

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap 

target. 

Tabel 2. 
Perjanjian Kinerja  Deputi Bidang  MIS 

 Tahun 2015 

 
Tujuan/Sasaran  Indikator Kinerja Satuan Target 

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

1. Peningkatan metodologi 
sensus dan survey 
 

1.1.Tersedianya dokumen, 
laporan, publikasi dan 
sistem aplikasi 
pengembangan 
metodologi sensus dan  
survei  yang tepat  guna  

 

Persentase pemutakhiran 
data MFD dan MBS 

Persen 100 

Jumlah peta desa dan blok 
sensus yang di update   

Dokumen 
 

2.074 
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Tujuan/Sasaran  Indikator Kinerja Satuan Target 

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

2. Peningkatan pelayanan 
prima hasil kegiatan 
statistik  
 

2.1  Meningkatnya   
kualitas dan kuantitas 
penyebaran data dan 
informasi statistik 
kepada masyarakat 
 
 

2.2 Meningkatnya 
kemudahan akses  
terhadap data dan 
informasi statistik 
 
 

2.3 Terwujudnya iklim 
yang kondusif untuk 
koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan SSN 

Persentase konsumen yang 
puas akan layanan data BPS 

 
Persen 

 
84 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang mengakses 
data dan informasi statistik 
melalui website  

Pengunjung 1.100.000 

Persentase konsumen 
yang puas terhadap akses 
data BPS 

Persen 70 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi 

Persen 99 

Jumlah metadata kegiatan 
statistik sektoral dan 
khusus yang dihimpun  

Metadata 150 

 

Keseluruhan target sasaran strategis pada tabel  2 merupakan sebagain kecil 

target sasaran strategis unit kerja eselon II di lingkungan Kedeputian Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik yang  mencakup: 

a. Direktorat Pengembangan metodologi Sensus dan Survei 

b. Direktorat Diseminasi Statistik 

c. Direktorat Sistem Informasi Statistik 
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Akuntabilitas kinerja Deputi  Bidang  MIS merupakan perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

Deputi Bidang MIS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Selama satu tahun anggaran 2015, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dituangkan dalam program kegiatan disampaikan dalam laporan ini termasuk 

apresiasi, penghargaan  dan kerjasama  dengan pemangku kepentingan . 

 

3.1.  CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI 
STATISTIK TAHUN 2015 

 

 

Capaian kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik tahun 

2015 didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis yang diukur dari indikator 

utama Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Hal tersebut dirangkum  

dan dijabarkan dari penetapan kinerja seluruh Direktorat yang berada di 

bawahnya.  Hasil penjabaran   antara lain : 

a. Meningkatkan manajemen dan metodologi sensus dan survei; 

b. Mencapai  tingkat  optimal  dalam  memenuhi  kualitas  rujukan  dan  

pelayanan statistik yang diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan 

rujukan, penyiapan dan penyusunan publikasi statistik, penyebarluasan 

informasi dan dokumentasi statistik; 

c. Mencapai tingkat ideal dalam memenuhi kemudahan bagi para pengguna 

untuk memperoleh informasi statistik; 

d. Mencapai tingkat optimal dalam upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan standarisasi kegiatan Metodologi dan Informasi Statistik dalam 

3 Akuntabilitas Kinerja 
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kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien; 

e. Mencapai tingkat ideal dalam memenuhi kapasitas sumber daya secara optimal 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

mutakhir; 

f.      Meningkatkan layanan ketersediaan sarana dan prasarana TIK; 

g. Meningkatkan kualitas program dan layanan pengolahan data serta 

pengembangan basis data secara terintegrasi; dan 

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang TIK. 

 

Dari kedelapan  capaian kinerja tersebut ditetapkan dua  tujuan dari sasaran 

strategis, yaitu; 

a.  Peningkatan metodologi sensus dan survei, yang merupakan sasaran 

strategis (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Dirat.  

PMS) 

b.  Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, yang merupakan 

sasaran strategis dari Direktorat Diseminasi Statistik (Dirat. DDS) dan 

Direktorat Sistem Informasi Statistik (Dirat.  SIS) 

 

Selama periode tahun 2015, Deputi  Bidang MIS  telah melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada 

Perjanjian Kinerja.  Sedangkan realisasi  rata-rata  hasil pencapaian kinerja 

sebasar  102,43 %. Dengan demikian Deputi bidang MIS secara rata-rata telah 

melampaui target yang ditetapkan dan telah menunjukan keberhasilan, 

meskipun ada dua indikator utama yang  masih di bawah target, hal tersebut bisa 

dijelaskan pada kegiatan masing-masing Direktorat.  Pencapaian kinerja tersebut 

dapat dilihat   pada  tabel  3 di bawah ini.   
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Tabel  3. 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi  MIS  Tahun  2015 

Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

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

1. Peningkatan 
metodologi sensus 
dan survey 
 
1.1.Tersedianya 

dokumen, 
laporan, publikasi 
dan sistem 
aplikasi 
pengembangan 
metodologi 
sensus dan  
survei  yang tepat  
guna  

 

Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS (Dirat. PMS) 

Persen 100 100 100,00 

 
 
 
 
Jumlah peta desa 
dan blok sensus 
yang di update  
(Dirat. PMS)  

 
Dokumen 

 
2.074 1.808 87,17 

2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik  

   2.1. Meningkatnya   
kualitas dan 
kuantitas 
penyebaran data 
dan informasi 
statistik kepada 
masyarakat 

 
 
 
 
2.2.Meningkatnya 
kemudahan akses  
terhadap data dan 
informasi statistik 
 
 
 
 
 

Persentase 
konsumen yang 
puas akan 
layanan data BPS 
(Dirat. DDS) 

Persen 84 85,4 101,67 

 
Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 
website (Dirat. 
DDS) 
  

Pengunjung 1.100.000 1.002.812 91,16 

Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 
(Dirat. DDS) 

Persen 70 81,93 117,04 

Persentase 

uptime layanan 

jaringan  

komunikasi 

Persen 99 99 100,00 
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Tujuan/ 
Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

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

 
 
 
2.3.Terwujudnya 
iklim yang kondusif 
untuk koordinasi dan 
kerjasama dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

(Dirat. SIS) 

Jumlah metadata 

kegiatan statistik 

sektoral dan 

khusus yang 

dihimpun (Dirat. 

DDS) 

Metadata 150 478 120,00 

RATA-RATA  CAPAIAN  KINERJA SASARAN  STRATEGIS 102,43 

 
 

Selanjutnya  dijelaskan  capaian kinerja  dari masing-masing  Direktorat  sesuai 
Indikator sasaran yang  ditetapkan. 
 
 

A. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

Tahun 2015 

Pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

pada tahun 2015 adalah sebesar 97,43 persen. Capaian kinerja yang masih di 

bawah 100 persen adalah capaian kinerja untuk indikator jumlah peta desa dan 

blok sensus yang di-update yaitu mencapai  87,17 % persen, sedangkan  capaian 

kinerja  indikator lainnya semua mencapai 100 persen. 

 

Indikator Sasaran 1: Jumlah pedoman metodologi desain sensus dan survei di  

bidang statistik sosial, produksi, serta distribusi dan jasa 

Pada tahun 2015 telah disusun 36 pedoman/rancangan metodologi kegiatan 

dimana 100 persen dapat terealisasi. Sementara untuk rancangan jumlah 

responden atau sampel yang dibutuhkan untuk keperluan sensus dan survei 

dibidang statistik sosial, produksi dan distribusi terealisasi 100 persen dari target 
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1.741.415 responden atau sampel  dan  jumlah rancangan banyaknya  petugas 

yang dibutuhkan untuk keperluan sensus dan survei seluruhnya terealisasi 100 

persen dari target   96.545  petugas.   

Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian 

dimaksud dengan indikator kinerja jumlah desain sensus dan survei di bidang 

statistik sosial, produksi, serta distribusi dan jasa: 

Indikator Kinerja 

 

 

Satuan Target Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

 

Ket 

 2015 

Jumlah desain sensus dan survei di 

bidang statistik sosial, produksi, 

serta distribusi dan jasa 

 

Desain 36 36  100  

Jumlah responden atau sampel 

yang dibutuhkan untuk keperluan 

sensus dan survei di bidang 

statistik sosial, produksi, serta 

distribusi 

 

 

responden 1.741.415 1.741.415  100  

Jumlah rancangan banyaknya 

petugas yang dibutuhkan untuk 

keperluan sensus dan survei 

 

rancangan 96.545 96.545  100  

 

Indikator Sasaran 2: Tersedianya kerangka sampel untuk kegiatan survei yang 

tepat waktu 

Keberhasilan kegiatan Badan Pusat Statistik dalam melakukan kegiatan sensus 

maupun survei dapat terjamin dengan adanya Kerangka Contoh Induk yang 

lengkap dan up to date. Oleh sebab itu, tahun 2015 dilakukan Pemutakhiran 

Sistem Dan Program MFD Dan MBS  yang merupakan IKU dari Deputi Bidang MIS 

yang dikembangkan dengan teknologi Berbasis Web. 
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Kegiatan ini bertujuan untuk pemutakhiran MFD & MBS berbasis web yang telah 

sinkron setiap 6 bulan sekali yang selanjutnya dapat digunakan untuk penentuan  

sample size pada kegiatan sensus maupun survei. Selain itu, kerangka sampel yang 

dibentuk dengan berbagai informasi dasar yang menjadi muatan di dalam blok 

sensus, salah satunya adanya informasi rumah tangga elit akan sangat berguna di 

dalam perencanaan kegiatan survei yang berbasis pada keranjang komoditas yang 

dikonsumsi oleh rumah tangga. Selanjutnya akan memberikan efisiensi maksimal 

dalam kegiatan survei tanpa mengurangi efektifitas kegiatan tersebut. 

Untuk meningkatkan kualoitas kerangka sampel yang up to date, disamping 

pemutakhiran terhadap muatan blok sensus secara umum melalui system aplikasi 

yang berbasis web yaitu Siatem Pemutakhiran MFD dan MBS, dilakukan juga 

pemeliharaan system aplikasi yang berbasis stand alone PC untuk Pemutakhiran 

dan Penarkan sampel Rumahtangga Susenas dan system aplikiasi pemutakhiran 

dan penarkan sampel Rumahtangga Sakernas. 

Melalui kegiatan ini disajikan hasil penyusunan MFD dalam bentuk media 

komputer yang mudah diakses untuk keperluan pemilihan sampel dan 

pembentukan master pengolahan baik di daerah maupun di pusat. 

 

Untuk mengevaluasi capaian sasaran, tabel berikut ini meyajikan capaian 

dimaksud dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok 

ukur keberhasilan.  

Secara umum  dapat dilihat jelas dari hasil-hasil pengukuran kegiatan di bawah ini. 
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Indikator Kinerja 

 

Satuan 
Target Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

(%) 

Ket. 

2015  

 

Persentase 

pemutakhiran data 

MFD dan MBS 

Persen 100% 

(300 desa) 

120% 

(313 desa) 

104 %  IKU 

Jumlah sistem aplikasi 

pengembangan desain 

sensus dan survei 

yang dikembangkan 

dan dipelihara 

 

Sistem/ 

Aplikasi 

3 sistem 3 sistem 100 %  

 

 

 

Indikator Sasaran 3:  Tersedianya jumlah sketsa peta wilayah kerja statistik dan 

peta digital (desa/kelurahan dan blok sensus) yang mutakhir 

Tingkat pencapaian sasaran pembuatan laporan peta desa dan laporan peta 

desa yang mutakhir dapat tercapai 100%. Tingkat pencapaian 

pembuatan/pengembangan/ pemeliharaan dan tersedianya dokumentasi sistem 

pemetaan statistik dapat mencapai 100%. Begitu juga dengan tingkat pencapaian 

pembuatan Perka BPS tentang kode dan wilayah kerja statistik dapat tercapai 

100%. 

Realisasi sasaran tersedianya peta desa dan blok sensus yang diupdate dan 

merupakan salah satu IKU dari Deputi Bidang MIS belum mencapai target, 

dengan tingkat pencapaian sebesar 87,17%. Secara keseluruhan  Indikator  

sasaran  dapat dikatakan  berhasil. Tabel  berikut   ini  menyajikan   tingkat  

capaian  sasaran   berdasarkan   indikator kinerjanya: 
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Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

2015 

 

Ket 

Jumlah laporan peta desa Laporan 1 1 100%  

Jumlah laporan peta desa 
yang mutakhir 

Laporan 1 1 100% 
 

Jumlah peta desa dan blok 
sensus yang diupdate 

Dokumen 2.074 1.808 87,17% 
IKU 

 

Jumlah sistem aplikasi 
pemetaan statistik yang 
dibuat/dikembangkan/dipeli
hara 

Sistem 3 3 100% 

 

Jumlah Perka BPS tentang 
kode dan wilayah kerja 
statistik 

Perka 2 2 100% 
 

Jumlah dokumentasi sistem 
aplikasi 

Dokumen 3 3 100% 
 

 

 

B. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2015 

Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2015 mencapai 157,14 

persen. Capaian kinerjanya melebihi 100 persen terkait dengan realisasi 

keseluruhan indikator melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Indikator Sasaran 1: persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS 

  Dari indikator persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS yang 

juga merupakan IKU Deputi Bidang MIS dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian 



 

  Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan informasi Statistik 2015 
 

18 

kinerjanya untuk tahun 2015 adalah sebesar 101,67.  Hasil ini diperoleh dari hasil 

Survei Kebutuhan Data dengan nilai kepuasan layanan data sebesar 85,40 persen 

dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 84 persen. 

 

 Indikator Sasaran 2: jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan 

informasi statistik melalui website 

Capaian kinerja untuk indikator jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik melalui website tahun 2015 yang juga 

merupakan IKU Deputi Bidang MIS mencapai 91,16 persen. Angka ini tidak 

mencapai 100 persen dikarenakan dari target 1.100.000 pengunjung hanya 

sebesar 1.002.812 pengunjung website BPS. Penetapan target sebesar 1.100.000 

pada tahun 2015 dikarenakan adanya realisasi pengunjung eksternal yang 

mengakses website pada tahun 2014 sebesar 989.000 pengunjung dari target yang 

sebelumnya ditetapkan hanya sebesar 600 ribu. 

 

Indikator Sasaran 3: Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 

 Untuk indikator sasaran strategis persentase konsumen yang puas terhadap 

akses data BPS tahun 2015 yang juga merupakan IKU Deputi Bidang MIS, dari 

target sebesar 70 persen, pada tahun 2015 diperoleh persentase kepuasan sebesar 

81,93 persen sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar  sebesar 117,04 

persen.  

 

Indikator Sasaran 4: Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus 

yang dihimpun 

  Capaian kinerja untuk sasaran strategis Jumlah metadata kegiatan statistik 

sektoral dan khusus yang dihimpun tahun 2015 yang juga merupakan IKU Deputi 

Bidang MIS  adalah sebesar 318,67 persen. Target penghimpunan metadata 
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kegiatan statistik sektoral dan khusus sebesar 150 metadata pelaksanaan 

pembinaan internal dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia 

dengan realisasi pengumpulan mencapai 478 metadata kegiatan statistik sektoral 

dan khusus.   

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

2015 

 

Ket 

Persentase konsumen yang 
puas  akan layanan data BPS 

 

persentase 84,00 85,40 101,67% 

 

IKU 

    Jumlah Pengunjung yang 
mengakses data dan 
informasi statistik melalui 
Website 

pengunjung 1.100.000 1.002.812 91,16% 

 

IKU 

  Persentase  konsumen yang 
puas     terhadap akses data 
BPS 

persentase 70,00 81,93 117,04% 
IKU 

  Jumlah metadata kegiatan 
statistik    sektoral dan 
khusus yang dihimpun 

metadata 150 478 318,67% 
IKU 

 

 

C. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2015 

  Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2014 adalah sebesar 

99,45 persen. Capaian kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik masih di bawah 

100 persen karena masih adanya capaian kinerja di bawah 100 persen untuk 

indikator sasaran persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat 

tepat waktu. Sedangkan pada tahun  2015 capaian kinerja melebihi target hingga 

mencapai  105,71 persen. 
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Indikator Sasaran 1: Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat 

tepat waktu  

Pada tahun 2015 persentase realisasi hasil pengolahan data yang dikirim 

ke BPS Pusat target yang ditetapkan sebesar  95 %  sedangkan capaian kinerja 

yang dihasilkan sebesar 95 %, jadi dapat dikatan capaian kinerja untuk hasil 

pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat sebesar  100 %.  Direktorat Sistem 

Informasi Statistik (Dit. SIS) selama tahun 2015 sudah menghasilkan 58  program 

aplikasi pengolahan untuk kegiatan statistik dan manajemen dari target  34 

program/aplikasi. Sedangkan pada tahun 2014 dicapai sebesar 34 program 

aplikasi pengolahan dan manajemen. Jumlah program aplikasi yang dibangun 

oleh Dit. SIS sudah melebihi dari target yang telah ditentukan pada tahun 2015.  

 

Untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, berbagai upaya telah 

dilakukan diantaranya standarisasi bahasa pemrograman, peningkatan upaya 

pengamanan data dengan menggunakan software database yang mempunyai 

tingkat pengamanan tinggi, dan penyeragaman desain aplikasi pengolahan data. 

Bahasa pemrograman yang sesuai standarisasi di BPS selama tahun 2014 

sebanyak 6 bahasa pemrograman, yaitu: visual studio c#, php, visual studio.net, 

Java, visual basic, dan clarion. Sedangkan ditahun 2015 ada penambahan satu 

bahasa pemrograman yaitu  KTA (Kofax) 

 

Indikator Sasaran 2 : Persentase Uptime layanan jaringan komunikasi 

Capaian kinerja untuk indikator jumlah yang merupakan hasil kegiatan 

yang diukur dari Uptime layanan jaringan kominikasi yang merupakan IKU Deputi 

Bidang MIS  telah menghasilkan capaian sebesar 100 persen dari target realisasi 

yang ditetatapkan yaitu sebesar 99 persen, sedangkan untuk sistem 

informasi/aplikasi yang dibangun/dikembangkan/dipelihara mencapai 100 

persen lebih, dimana target yang  yang diperkirakan sebesar 34 
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sistem/program/aplikasi ternyata realisasi capaiannya  sebanyak 58 

sistem/program/aplikasi.  Untuk hasil pengolahan data yang dikirim ke Pusat 

tepat waktu,  dari target yang diperkirakan sebesar 95 persen ternyata juga 

berhasil dicapai dengan capaian realisasi sebesar 95 persen. Hal ini dapata dilihat 

juga pada tabel dibawah ini. 

 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Tingkat 
Capaian 

2015 

 

Ket 

Persentase uptime layanan 
jaringan komunikasi 

 
persentase 99,00 99,00 100,00% 

IKU 

Sistem informasi /aplikasi 
pengolahan yang 
dibuat/dikembangkan/dipeliha
ra 

Program  / 
aplikasi 

34 58 120,00% 

 

Persentase hasil pengolahan 
data yang dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 

 

persentase 95,00 95,00 100,00% 

 

 

 

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dengan Target  Akhir Renstra 2015-2019 

 

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja 2015 Deputi Bidang 

Metodologi dan Informasi Statistik dengan target akhir rencana strategis perlu 

dievaluasi terkait monitoring pelaksanaan rencana strategis 2015-2019. 

Perbandingan antara capaian kinerja 2015 dan target akhir rencana strategis 

2015-2019, tersaji  pada tabel 3. 
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Tabel 3  Capaian Kinerja Sasaran 2015 menurut seluruh realsasi indikator kinerja 
Utama masing-masing Direktorat  Terhadap Target Akhir Rencana Strategis 

2015-2019 

 

Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 
2015-2019  

Realisasi 
Kinerja 

2015 

Capaian 
Kinerja 

2015 

 
Ket 

(%)  

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

Direktorat Pengembangan  Metodologi  Sensus dan Survei  

1. Peningkatan 
metodologi 
sensus dan survei 

Jumlah Dokumen 
desain sampling Sensus 
dan survei  yang 
mutakhir 
 

dokumen 3 3 100,00 

 
 

IKU 

Jumlah publikasi 
standarisasi dan 
klasifikasi statistik yang 
terbit tepat waktu 
 

publikasi 
 

5 9 120,00 

 
 

IKU 

 

Jumlah Dokumen 
Pengembangan 
kerangka Sampel survei 
yang mutakhir  
 

dokumen 3 3 100,00 

 
 

IKU 

 
Persentase data IBR 
yang ter-update 
 

persentase 100 100 100,00 

 
 

IKU 

1.1 Tersedianya 
dukungan  
metodologi sensus 
dan survei 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS 
 

persentase 100 100 100,00 

 
 

IKU 

 

Jumlah sistem aplikasi 
Pengembangan desain 
sensus dan survey yang 
dikembangkan dan 
dipelihara 
 

sistem 3 6 120,00 

 
 

IKU 

 

Jumlah Peta desa dan 
blok sensus yang 
di-update 
 

Dokumen/  
peta 

2.074 1.808 87.17 

 
 

IKU 
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Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 
2015-2019  

Realisasi 
Kinerja 

2015 

Capaian 
Kinerja 

2015 

 
Ket 

(%)  

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

Direktorat Diseminasi Statistik 
 

2.Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

 
2.1 Tersedianya 

sistem informasi 
dan sarana 
lainnya 
pendukung 
diseminasi hasil 
kegiatan statistik  

Sistem pendukung 
layanan untuk 
diseminasi data dan 
informasi statistik yang 
dikembangkan dan 
dipelihara 
 

Sistem/ 
aplikasi 

4 4 100,00 

 
 
 

IKU 

Jumlah Publikasi yang 
terbit tepat waktu 
 

publikasi 2 2 100,00 

 
 

IKU 

jumlah  pemenuhan 
layanan permintaan 
ISSN dan ISBN 
 

publikasi 175 360 120,00 

 
 

IKU 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik dasar 
yang dihimpun 

 

metadata 100 128 120,00 

 
 

IKU 

 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

 

metadata 150 478 120,00 

 
 

IKU 

 

Jumlah dokumen SKD 
yang dihimpun 

 
dokumen 15.000 16.828 112,19 

 
IKU 

2.1 Terjalinnya 
hubungan dengan 
pengunjung 

 
Jumlah aktivitas layanan 
langsung terhadap 
konsumen 

 

aktivitas 19.800 18.683 94,36 

 
 

IKU 

 

Persentase Konsumen 
yang puas akan layanan 
data BPS 

 

persentase 84,00 85,40 101,67 

 
 

IKU 
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Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 
2015-2019  

Realisasi 
Kinerja 

2015 

Capaian 
Kinerja 

2015 

 
Ket 

(%)  

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

 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website 

 

pengunjun
g 

1.100.000 1.002.812 91,16 

 
 
 

IKU 

 

Jumlah satker yang 
memiliki website yang 
terhubung secara online 

 

satker 513 513 100,00 

 
 

IKU 

Direktorat Sistem Informasi Statistik                
 

3.1 Terlaksananya 
integrasi dan 
pengolahan data 
dengan dukungan 
jaringan 
komunikasi yang 
handal 

Jumlah Sistem 
informasi/aplikasi 
pengolahan  yang 
dibuat/dikembangkan/d
ipelihara 
 

Sistem/apli
kasi 

34 58 120,00 

 
 
 

IKU 

3.2 Meningkatnya 
kualitas 
pengolahan data 
dan informasi 
statistik 

Persentase hasil 
pengolahan data yang 
dikirim ke BPS pusat 
tepat waktu 
 

persentase 95 95 100,00 

 
 
 

IKU 

 

Jumlah Dokumen  
Statcap Cerdas Bidang 
TI yang terbit tepat 
waktu 
 

dokumen 7 6 85,71 

 
 
 

IKU 

 

Persentase perbaikan 
sarana TI yang sesuai 
dengan Service level 
agreement 
 

persentase 100 100 100,00 

 
 
 

IKU 
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Tujuan/ 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 
2015-2019  

Realisasi 
Kinerja 

2015 

Capaian 
Kinerja 

2015 

 
Ket 

(%)  

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

 

Jumlah penambahan 
koleksi data yang 
dihimpun 
 

Set data 20 40 120,00 

 
 
 

IKU 

 

Jumlah pengadaan 
perangkat pengolah 
data dan komunikasi 
 

paket 3 8 120,00 

 
 
 

IKU 

 

Persentase pengadaan 
perangkat pengolah 
data dan komunikasi 
yang diselesaikan 
 

persentase 100 100 100,00 

 
 
 

IKU 

 

3.2. Capaian Kinerja Lainnya 
 

Capaian kinerja lainnya disajikan untuk memberikan informasi mengenai 

kegiatan insidentil yang dilakukan namun tidak ada dalam perencanaan kegiatan 

sebelumnya. 

 

A. Capaian Kinerja  Lainnya  Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus 

dan Survei Tahun 2015 

Pengembangan Desain Sensus dan Survei 

Kegiatan utama Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei 

sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2015 adalah menyusun rancangan 

pedoman metodologi sensus dan survei, menyusun rancangan jumlah responden 

atau sampel yang dibutuhkan pada kegiatan sensus dan survei, serta menyusun 
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rancangan jumlah petugas yang dibutuhkan pada kegiatan sensus dan survei. 

Rancangan pedoman metodologi sensus dan survei tersebut meliputi: 

pedoman/metodologi Survei Informasi dan Komunikasi 2015, Survei Triwulanan 

Kegiatan Usaha Bidang DIstribusi 2015, Survei Penyusunan Diagram Timbang Nilai 

Tukar Petani 18 Kabupaten 2015, Survei Pola DIstribusi Beberapa Komoditi 2015, 

Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga 2015, Survei Konsumsi 

Bahan Pokok 2015,  Survei Kajian Cadangan Beras Nasional 2015, Survei Dwelling 

Time 2015, Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan 

Timbang 2015, Survei Harga Perdagangan Besar 2015, Pengecekan Bangunan 

Sensus kegiatan Usaha 2015, Survei Tendensi Bisnis 2015, Survei Khusus 

perusahaan Swasta Finansial 2015, Survei Penggunaan dan Penyerapan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 2015, Survei Penjualan Komoditas Spesifik 2015, Survei 

Nilai Tukar Rumah tangga Pengolah Hasil Perikanan 2015, Uji Coba SE2016, Uji 

Coba PES SE2016, Survei Ubinan 2015, Survei Luas Panen dan lahan Tanaman 

Pangan 2015, Survei Pengukuran Produktivitas Hortikultura 2015, Survei 

Konstruksi perorangan 2015, Survei Konstruksi Tahunan 2015, Survei Konstruksi 

Triwulanan 2015, Survei Industri Mikro Kecil Tahunan 2015, Survei Industri Mikro 

Kecil Triwulanan 2015, Survei Estimasi Populasi Ternak 2015, Studi Integrasi Survei 

2015, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015, Survei Nilai Kebangsaan 2015, Survei 

Angkatan Kerja Nasional 2015, Survei perilaku Anti Korupsi 2015, Survei tendensi 

Konsumen 2015, Survei Penduduk Antar Sensus 2015, dan Survei Komuter di 

Mebidang Sarbagita.  

 

Penyusunan & Penyempurnaan Klasifikasi, Konsep Definisi & Ukuran 

Statistik 

Konsep, definisi, dan klasifikasi statistik merupakan tahapan yang sangat 

fundamental dalam pelaksanaan sensus atau survey. Pedoman pelaksanaan sensus 

atau survey pada umumnya berisi tentang konsep definisi dan klasifikasi terkait 
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dengan data yang akan dikumpulkan, serta tata cara bagaimana data tersebut 

dikumpulkan, diolah, ditabelkan dan dianalisis. 

Konsep definisi diperlukan untuk memperoleh keseragaman interpretasi bagi 

petugas pengumpul, pengolah, penyaji data dan bagi para analisis serta pengguna 

data. Sedangkan klasifikasi merupakan salah satu variabel yang dikumpulkan untuk 

keperluan pengolahan dan analisis data. Oleh karena itu perlu dilakukan 

standardisasi konsep definisi, dan klasifikasi. Langkah tersebut ditempuh dengan 

mempertimbangkan kepentingan-kepentingan instansi, unit kerja dan juga 

keterbandingan dengan standard dan klasifikasi yang digunakan secara 

Internasional sesuai rekomendasi UNSD (United Nation Statistic Division). Sampai 

saat ini, konsep definisi dan klasifikasi terkait dengan sensus dan survey disiapkan 

oleh Subdit Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) termasuk 

penetepan standardisasi konsep definisi dan klasifikasi yang baku. 

Pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan  tabel kesesuaian Klasifikasi 

Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 - KBJI 2002, dimana tahun sebelumnya telah 

disusun KBJI 2014 berdasarkan International Standard Classification of 

Occupations (ISCO) 2008 sebagai revisi dari KBJI 2002 yang merujuk pada ISCO 

1988. Tujuan utama disusunnya tabel kesesuian KBJI 2014 dan KBJI 2002 untuk 

memfasilitasi keterbandingan informasi  sebelumnya, juga merupakan pedoman 

untuk mencari korespondensi dari suatu jabatan yang ada di KBJI 2002 ke KBJI 

2014 atau sebaliknya. Para Pengguna dapat dengan mudah mengkonversi kode 

dari  kedua KBJI tersebut untuk melakukan monitoring, analisis dan evaluasi data 

secara runtun waktu.  Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku Tabel 

Kesesuian KBJI 2014 – KBJI 2002 yang merujuk kepada correspondence tabel ISCO 

-08 to ISCO -88 yang disajikan dalam publikasi ISCO 2008.  Tabel ini disusun dalam 

tingkatan struktur mulai dari kode golongan pokok (1 digit), subgolongan pokok (2 

digit), golongan (3 digit), sampai subgolongan (4 digit). Kesesuaian kode jabatan (6 

digit) tidak disusun karena KBJI 2002 hanya disajikan sampai 4 digit. 
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Penyebarluasan Klasifikasi ke pengguna di seluruh Indonesia sangat penting, 

karena keterbatasan dana maka bimbingan teknis Klasifikasi disampaikan terbatas 

hanya 9 kab/kota yang dianggap mewakili Kab/Kota per pulau di Indonesia serta 

mengundang kab/Kota terdekat an belum pernah dilakukan kegiatan tersebut.  Ke 

9 (delapan) Kab/Kota tersebut yaitu BPS Kota Bandung (Prov Jawa Barat), BPS Kota 

Sabang (Prov Aceh), BPS Kota Dumai (Prov Riau), BPS Kota Sungai Penuh (Prov 

Jambi), BPS Kab Muna (Prov Sulawesi Tenggara), BPS Kab Manggarai Barat (Prov 

Nusa Tenggara Timur), BPS Kota Jayapura (Prov Papua), BPS Kab Halmahera Utara 

(Prov Maluku Utara), BPS Kota Tarakan (Prov Kalimantan Utara).  Sedangkan SPK 

merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai alat bantu pencarian kode 

klasifikasi baik KBLI maupun klasifikasi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperkaya jenis lapangan usaha yang diidentifikasi baik dari sisi jumlah maupun 

penamaan yang digunakan serta mempermudah pengguna publikasi klasifikasi. 

Pengidentifikasian jenis lapangan baru tersebut nantinya akan memperkaya 

cakupan SPK. SPK mulai dibuat pada tahun 2013, sedangkan di tahun 2014 dan 

2015 dilakukan penyempurnaan SPK dengan melakukan updating database SPK 

dengan kata kunci dari KBLI dan klasisfikasi lain, melakukan ujicoba SPK serta 

penerapan implementasinya didaerah.  

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Bimbingan Teknis adalah Laporan 

pelaksanaan Bimbingan Teknis Klasifikasi di 9  Kab/Kota  dan  SPK dalam bentuk 

online dan spk offline. 

 

Pembentukan Integrated Business Register (IBR) 

Badan Pusat Statistik sedang dalam proses pembentukan Integrated 

Business Register yaitu penyatuan dari perusahaan-perusahaan (baik yang berdiri 

sendiri/establishment maupun bersifat grup/enterprise) ke dalam satu daftar yang 

unified dan terintegrasi. Dengan dibentuknya IBR, diharapkan ada 

perbaikan-perbaikan dalam pengumpulan data ekonomi sehingga data yang 

dihasilkan dapat menggambarkan keadaan bisnis dari waktu ke waktu dan menjadi 
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indikator dampak ekonomi yang terjadi karena perubahan-perubahan ekonomi 

dalam lingkup nasional. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis di Indonesia, muncul 

konsep-konsep unit statistik baru di samping establishmen, yaitu enterprise. 

Konsep enterprise ini digunakan pula dalam system penyusunan neraca nasional 

yang baru yaitu System National Account (SNA) 2008 yang disusun oleh Komunitas 

Eropa, Dana Moneter Internasional, Organisasi untuk Kerjasam Ekonomi dan 

Pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia. Untuk 

keterbandingan secara internasional. BPS perlu menyesuaikan konsep secara 

standar Internasional, namun tetap memperhatikan kondisi usaha secara nasional. 

Di Indonesia, konsep establishmen dan enterprise yang akan diadopsi ini 

dihadapkan pada permasalahan sektoral. Perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam sektor ekonomi yang berbeda tidak dapat dipungkiri memiliki karakteristik 

yang berbeda pula. Konsep yang sama mempunyai kemungkinan tidak sesuai jika 

diterapkan pada sektor tertentu. Oleh karena itu, BPS perlu membangun konsep 

unit statistik yang dapat diterapkan dengan mudah oleh petugas melalui kegiatan 

Kajian Konsep Unit Statistik Korporasi (KKUSK) ini untuk meneliti unit statistik 

ekonomi berfokus pada sektor institusi korporasi terlebih dahulu di Tahun 2013, 

menyusul tahun sealnjutnya enterprise menurut sektor institusi dibedakan 

menjadi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan. 

Pada tanggal 25 September 2014 kegiatan Sosialisasi Integrated Business 

Register 2014. Kegiatan sosialisasi Pembentukan Integrated Business Register  

(IBR) dilakukan bertujuan untuk menyebarluaskan kegiatan pembentukan IBR, 

yang merupakan kegiatan integrasi data sensus survey BPS dengan data 

administratif Kementerian/Lembaga; memberikan gambaran kepada  pembuat 

kebijakan/ pengambil keputusan  pentingnya koordinasi dan integrasi seluruh 

elemen pendukung  untuk terciptanya Sistem Statistik Nasional yang terpadu, 

efektif, dan efisien; membangun hubungan kerja sama yang baik dan komitmen 
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sinergi data seluruh elemen pendukung Sistem Statistik Nasional untuk 

tercapainya data ekonomi nasional yang berkualitas, terkini, dan merefleksikan 

kondisi ekonomi nasional yang perkembangannya sangat dinamis; mengangkat 

wacana nomor identitas tunggal yang unik (single unique ID number) sebagai 

identitas bisnis secara nasional untuk keterpaduan data antar kementerian, 

lembaga, dan asosiasi; mewujudkan IBR sebagai salah satu instrumen untuk 

perbaikan-perbaikan pengumpulan data ekonomi yang efektif, efisien,  

terintegrasi, dan dapat mengurangi beban pelaku bisnis sebagai responden data; 

mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan IBR BPS. Hasil 

dari sosialisasi diharapkan untuk mendapatkan terbentuknya kesamaan 

pemahaman dan pandangan atas pentingnya sinergi dan integrasi data untuk 

peningkatan kualitas data ekonomi; adanya dukungan dan kerja sama antara 

Kementerian/ Lembaga/ Asosiasi/ Pelaku Usaha dengan BPS terkait pembentukan 

IBR dan keberlanjutannya ke depan; masukan untuk penyempurnaan IBR BPS baik 

dari segi koordinasi maupun sistem. 

Pemutakhiran Sistem Dan Program MFD Dan MBS Berbasis Web Tahun 2015 

Subdit Pengembangan Kerangka Sampel pada tahun anggaran 2015 melaksanakan 

pemutakhiran MFD dan MBS berbasis web dan penyusunan kerangka sampel 

untuk survei yang berbasis rumah tangga dari hasil pemutakhiran blok sensus hasil 

Sensus Penduduk 2010, pemutakhiran muatan dengan konsentrasi kegiatan 

ekonomi dalam mendukung pelaksanaan Kegitan Sensus Ekonomi 2016, 

penyusunan kerangka sampel untuk survei-survei pertanian yang berbasis 

rumahtangga hasil pemutakhiran Sensus Pertanian 2013 serta penyusunan 

kerangka sampel berbasis perusahaan hasil pemutakhiran SE2006. Kegiatan 

tersebut diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 Penyusunan materi kegiatan penyempurnaan program serta pemutakhiran  

master wilayah administrasi dan blok sensus berbasis web. 
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 Pembentukan kerangka sampel statistik produksi sektor pertanian  

 Pengiriman daftar sampel untuk survei-survei yang dilaksanakan BPS kepada 

33 BPS Propinsi. 

 Pembahasan sinkronisasi master file desa dan blok sensus berbasis web 

dengan peta wilayah statistik. 

Updating Peta Desa dan Blok Sensus 

 Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik pada tahun 2015 melakukan kegiatan 

updating peta desa dan blok sensus, yang menghasilkan sketsa peta 

desa/kelurahan dan sketsa peta blok sensus yang mutakhir berdasarkan 

perubahan wilayah yang terjadi. Capaian hasil dari kegiatan ini antara lain: 

1. Jumlah laporan peta desa, tercapai 100% 

2. Jumlah laporan peta desa yang mutakhir, tercapai 100% 

3. Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate, tercapai 87,17% 

4. Jumlah sistem aplikasi pemetaan statistik yang dibuat/dikembangkan/ 

dipelihara, tercapai 100% 

5. Pembuatan Perka BPS tentang kode dan wilayah kerja statistik, tercapai 

100% 

6. Jumlah dokumentasi sistem aplikasi, tercapai 100% 

 Tingkat pencapaian kegiatan di Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik 

memberikan hasil capaian rata-rata sebesar 97,86%.  

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, menyimpulkan bahwa secara 

umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei, walaupun tidak sempurna, namun 
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menunjukkan keberhasilan. Tingkat pencapaian kinerja tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat 

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah sesuai program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 

dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi Direktorat Pengembangan 

Metodologi Sensus dan Survei. 

B. Capaian Kinerja Lainnya Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2015 
 

Direktorat Diseminasi Statistik melalukan pembinaan kepada BPS Provinsi 

khususnya bidang IPDS dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan 

Statistik Terpadu (PST) serta mengadakan Pemeringkatan Pelayanan Publik di 

Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota untuk mengetahui capaian 

kinerja PST BPS Kabupaten/Kota dan memberikan saran perbaikan untuk 

peningkatan kualitas layanan. Sedangkan untuk memperkuat layanannya, pada tahun 

2015, Direktorat Diseminasi Statistik melakukan peningkatan sarana/prasarana 

pelayanan, pengembangan kepustakaan (alih media), pengembangan publikasi serta 

pengembangan SDM.  

Selain itu, Direktorat Diseminasi Statistik juga melakukan kerjasama dengan 

pihak luar berupa  Pembangunan Census-Based District Information System (CBDIS) 

dan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  (SHPRB) serta terlibat dengan 

organisasi/institusi nasional (OGI; SIPD; SDDKN; One data; big data), regional (ASEAN, 

IMTGT, BIMPEAGA), dan internasional (keterlibatan sebagai narasumber metadata). 

Berikut dijelaskan lebih lanjut kegiatan lainnya yang tidak terencana sebelumnya dari 

Direktorat Diseminasi Statistik. 

 

Pembangunan Census-Based District Information System (CBDIS) 

Keterlibatan Subdit Rujukan Statistik dengan Lembaga Internasional antara lain 

adanya kerja sama BPS dengan United Nations Population Fund (UNFPA).  Kegiatan 
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yang dilakukan adalah pembangunan Sistem aplikasi untuk mendukung kebijakan 

lokal melalui pembangunan Census-Based District Information System (CBDIS). 

Kegiatan ini merupakan kerjasama Direktorat Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan bersama Direktorat Diseminasi Statistik dengan United Nations 

Population Fund (UNFPA). 

Kegiatan CBDIS merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2014 yang 

merupakan bagian dari Annual Work Plan  dari Country Proggrame 8. CBDIS 

memuat konsep pengembangan diseminasi data untuk pemanfaatan yang lebih 

luas, yaitu data hasil SP2010 dikombinasikan atau ditambahkan  dengan data lain 

yang bersumber dari BPS dan kementerian/lembaga lain di luar BPS, dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur Tata Cara 

Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.  

 

Gambar 1. Peluncuran CBDIS 

Aplikasi CBDIS mengintergrasikan data dan informasi dari seluruh level atau 

tingkatan, baik dari sisi backend interface berupa input data maupun frontend 

interface diseminasi data, maka sistem tersebut dibangun dan diletakkan di 
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Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta sebagai prototype. Sistem ini 

diharapkan dapat dipakai dan dikembangkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Lainnya.Adapun kegiatan di tahun 2015 adalah: 

a) Penandatanganan MoU antara BPS Kabupaten Kulon Progo dengan 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

b) Pelatihan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam 

rangka penguatanpeningkatan kapasitas tenaga pelaksana penyusunan 

indikator pembanguan daerah. 

c) Pembangunan dan penyusunan sistem aplikasi. 

d) Pelatihan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam 

rangka penguatan kapasitas tenaga pengolah data. 

e) Peluncuran aplikasi CBDIS yang terintegrasi dalam web BPS Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   (SHPRB) 

Kualitas pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga (K/L) Negara 

merupakan prioritas utama yang harus selalu ditingkatkan. Berbagai cara 

percepatan peningkatan yang dilakukan oleh masing-masing K/L, baik dengan 

pembenahan internal maupun dengan mematuhi dan menerapkan berbagai 

regulasi Pemerintah tentang pelayanan publik. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KEMENPAN-RB) merupakan kementerian yang mengawal berjalannya reformasi 

birokrasi di setiap K/L. Pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2015, 

KEMENPAN-RB bekerja sama dengan BPS yang diwakili oleh Direktorat Diseminasi  

 

Statistik melakukan penilaian pada unit layanan publik di beberapa K/L terpilih 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tahap 1: Survei Hasil Pelayanan Reformasi Birokrasi di 21 K/L Pusat 

Tahap 2: Survei Hasil Pelayanan Reformasi Birokrasi di 28 K/L Pusat 

Tahap 3: Penilaian Zona Integritas pada 53 Lokus di seluruh Indonesia 

Kegiatan yang dilakukan oleh BPS adalah: 

1. Perencanaan 

2. Perancangan Metodologi 

3. Pembangunan Instrumen Survei 

4. Pelatihan Petugas 

5. Pengumpulan Data 

6. Pengolahan Data 

7. Analisis 

8. Penyusunan Laporan 

9. Evaluasi 

 

Langkah pertama pada tahapan perencanaan adalah keikutsertaan 

perwakilan BPS yang dipimpin oleh Direktur Diseminasi Statistik dan Direktur Anailis 

dan Pengembangan Statistik  dalam rapat bersama KemenPAN-RB untuk 

membahas instrumen dan teknis pengumpulan data sampai dengan analisis hasil. 

Informasi yang dikumpulkan harus bisa mengukur kualitas pelayanan publik setiap 

K/L dan mengukur perilaku korupsi setiap K/L. Informasi yang dibutuhkan tersebut 

dirangkum dalam bentuk kuesioner SHPRB. 
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Gambar 2.  Kegiatan SHPRB 

Karena beragamnya karakteristik jenis layanan yang diberikan oleh 

masing-masing K/L, maka metode pencacahan dilakukan melalui 4 cara yakni: (1) 

wawancara langsung, (2) self enumeration dengan pendampingan penuh, (3) 

wawancara melalui telepon, dan (4) email. Metode pencacahan pada jenis layanan 

yang memungkinkan on the spot dapat dilakukan dengan wawancara secara 

langsung dan self enumeration dengan pendampingan penuh, sedangkan pada tipe 

responden yang bisa didapat based on customer list, pencacahan dilakukan dengan 

wawancara melalui telepon dan email. 

Pelatihan petugas dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2015 di BPS dengan 

jumlah peserta sebanyak 57 orang pencacah dan 21 orang pengawas. Pelatihan 

petugas  selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015 di Hotel jayakarta 

dengan jumlah peserta sebanyak 113 petugas pencacah dan 30 petugas pengawas. 

Tahap pengumpulan data berakhir pada tanggal 4 Desember 2015 dan 

penyerahan hasil analisis dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015.  
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Survei Kepuasan Konsumen 

Survei Kepuasan Konsumen (SKK) terdiri dari SKK untuk satker settama dan 

SKK satker BPS provinsi maupun kabupaten/kota.  Kegiatan SKK tersebut juga 

melalui beberapa tahap kegiatan.  Dalam kegiatan  ini, Direktorat Diseminasi 

Statistik melalui Subdit Rujukan Statistik sebagai penanggung jawab teknis.  Untuk 

SKK pada satker settama penanggung jawab tolok ukur adalah Subdit Perpustakaan 

dan Dokumentasi Statistik.  Akan tetapi, penanggung teknis ditugaskan kepada 

Subdit Rujukan Statistik.  Oleh sebab itu, penanganan SKK baik di pusat maupun di 

provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Subdit Rujukan Statistik. 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian SKK meliputi  

a) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja,  

b) Pendampingan konsultan SKK Pusat dalam penyusunan kerangka contoh, 

instrumen, analisis, dan pemaparan hasil. 

c) Pendampingan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengadaan jasa 

tenaga konsultan SKK dan analisis hasil 

d) Pemantauan (monitoring) pelaksanaan SKK di BPS Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

e) Peng-evaluasi-an hasil pelaksanaan SKK di BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Gambar 3. Monitoring SKK 
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Program Statistical Capacity Building – Change and Reform 

Statistics  (STATCAP-CERDAS) 

Mengawali tahun 2015, Tim STATCAP CERDAS menggelar kegiatan pengisian 

Harapan (Sky of hope) dan kekhawatiran (Bowl of fear) terhadap jalannya Program 

STATCAP CERDAS, yaitu pada tanggal 14 – 20 Januari 2015 yang diikuti oleh seluruh 

pegawai BPS Pusat. Sesuai judulnya, kegiatan ini digunakan untuk menangkap 

harapan – harapan dan keinginan dari pegawai BPS terhadap bagaimana BPS 

kedepan melalui kegiatan STATCAP CERDAS, serta  untuk menangkap kekhawatiran 

– kekhawatiran dari persepsi pegawai terkait pelaksanaan program STATCAP 

CERDAS. 

Tim STATCAP melalui Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai Owner Agent 

BPS dalam pelaksanaan program STATCAP CERDAS juga melaksanakan kegiatan 

Survei Online untuk  mengetahui  kesiapan  pegawai  BPS  menghadapi 

transformasi,  serta memotret  kesiapan  dan kemajuan perubahan yang dilakukan. 

Survei yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 Februari 2015 dapat diikuti oleh 

seluruh pegawai BPS dengan menggunakan email BPS masing – masing. 

Berikutnya, tepatnya pada tanggal 10 – 13 Juni 2015, ketua Program 

STATCAP CERDAS mengundang sekaligus menunjuk (dan menetapkan) Anggota 

Working Group dan Change Champions dalam acara Induction Training Working 

Group STATCAP CERDAS. Dua (2) orang peserta dari Direktorat Diseminasi 

dilibatkan masing – masing sebagai anggota Working Group dan Change Champions. 

Acara diadakan di Hotel Savoy Homan, Bandung dan difungsikan untuk 

 menjelaskan tantangan – tantangan yang dihadapi BPS saat ini dan kedepan, 

 memperkenalkan program STATCAP CERDAS, 

 menjelaskan fungsi, cakupan dan tujuan yang ingin dicapai dari Program 

STATCAP CERDAS, 
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 menjelaskan mekanisme kerja yang akan dijalankan, 

 menjelaskan peran dan tanggung jawab dari anggota Working Group dan 

Change Champions dalam pelaksanaan program nantinya. 

Pada tanggal 27 Juli sampai 14 Agustus 2015 Tim STATCAP beberapa kali 

mengundang Anggota Working Group dalam Pertemuan dan Workshop dalam 

rangka mendukung persiapan BPS memulai pekerjaannya dengan konsultan Paket 1 

dan persiapan anggota Working Group sebelum bekerja langsung dengan konsultan 

masing – masing area perubahan. 

Untuk membekali anggota Working Group dalam proses jalannya program 

STATCAP CERDAS, khususnya saat acara diskusi dalam Working Session bersama 

konsultan nantinya, Tim STATCAP CERDAS menyelenggarakan program English 

Conversation Training bagi seluruh anggota Working Group. Selain untuk 

membiasakan dan meningkatkan kemampuan dalam percakapan menggunakan 

bahasa Inggris, pada program ini juga diselipkan agenda untuk 

membahas/mendiskusikan dokumen BPS Analysis Document (AD) yang sudah 

dibuat. Program dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Anggota Working Group 

Paket 1, Paket 2 dan Paket 3. 

Seiring telah ditunjuknya Oxford Policy Management (OPM) pada awal bulan 

Agustus sebagai konsultan Program STATCAP CERDAS Paket 1, maka proses diskusi 

dan pembahasan terkait pelaksanaan Program kegiatan di Paket 1 pun di mulai. 

Beberapa kali rapat dilakukan untuk membahas dan menetapkan Statistical 

Business Framework Architecture (SBFA) sebagai salah satu deliverable dari Paket 1. 

Sampai akhir Desember 2015 dihasilkan SBFA versi 2.0 yang kemudian akan di 

update lagi menjadi versi 3 sekitar bulan Februari tahun 2016. SBFA 

menggambarkan arsitektur dari proses bisnis dan TI yang berjalan dalam kegiatan – 

kegiatan BPS, dan salah satu cakupan didalamnya adalah mengenai Diseminasi, 

yaitu fase untuk menyebarluaskan data yang telah dihasilkan. Untuk menggali 

informasi khususnya pada area Diseminasi, OPM beberapa kali mengundang rapat 
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sebagian perwakilan dari Direktorat Diseminasi untuk me-review dokumen SBFA 

yang diusulkan agar dapat memastikan output yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

kebutuhan di Direktorat Diseminasi. Dalam dokumen dijelaskan mengenai kondisi 

Diseminasi saat ini beserta permasalahannya, kondisi yang diharapkan di masa 

depan, kebutuhan bisnis yang terkait serta hal – hal terkait role dan struktur 

organisasi yang mungkin terpengaruh terhadap perubahan desain diseminasi 

tersebut. Pada proses review SBFA v 2.0 ini, beberapa isian dokumen masih perlu 

perbaikan sesuai masukan – masukan yang disampaikan. 

Untuk mempersiapkan anggota Working Group Paket 2A yang akan 

mendampingi konsultan dalam peningkatan TIK BPS, Tim STATCAP CERDAS 

beberapa kali menyelenggarakan pelatihan sesuai topik yang akan dibangun 

bersama konsultan nantinya yaitu sebagai berikut 

Tabel 4. 
Jadwal kegiatan pelatihan Working Group Statcap Cerdas 

 

No Training Tempat Tanggal Waktu 

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

1 IT Governance 
(COBIT 5) 

Inixindo Gel. 1 :  21-23 September 2015 
Gel. 2 :  5-7 Oktober 2015 

07.30 - 17.00 WIB 

2 Information 
Technology 
Service 
Management 
(ITSM) 

Inixindo Gel. 1 :  3-5 November 2015 
Gel. 2 :  9-11 November 2015 
Gel. 3 :  16-18 November 2015 
Gel. 4 :  23-25 November 2015 

07.30 - 17.00 WIB 

3 IT Architecture 
(Togaf 
Framework) 

Fave 
Hotel 
Pasar 
Baru 

Gel. 1 :  1-4 Desember 2015 
Gel. 2 :  7,8,10,11 Desember 
2015 

07.30 - 17.00 WIB 

 

Karena cakupan dari IT Governance, ITSM dan IT Architecture yang akan 

dibanguan adalah dalam skala Organisasi BPS secara keseluruhan, proses 

pengembangannya akan juga banyak melibatkan Direktorat Diseminasi sebagai 

salah satu fase vital dalam rangkaian kegiatan BPS. Seperti hal-nya pada pembuatan 

Enterprise Architecture, desain arsitektur Bisnis, arsitektur Sistem Informasi (data 
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dan aplikasi) serta arsitektur Tehnologi yang dikembangkan membutuhkan banyak 

informasi mengenai kondisi Bisnis, data dan Aplikasi serta tehnologi yang saat ini 

digunakan di Direktorat Diseminasi. Proses pembuatan semua hal tersebut akan 

dimulai setelah penunjukan dan penetapan konsultan Paket 2A. 

Awal bulan Desember, Multipolar ditunjuk sebagai konsultan paket 2A yang 

akan berperan dalam perancangan dan pengembangan Desain dan Strategi 

Teknologi Informasi (IT Strategy And Design) BPS. Kickoff Meeting dilakukanpada 

tanggal 17 Desember sebagai tanda dimulainya pekerjaan paket 2A, dan dilanjutkan 

dengan kegiatan seminar pada tanggal 21 – 23 Desember 2015. Materi seminar 

disusun sesuai deliverable yang akan dibangun di paket 2A yaitu IT Governance, IT 

Service Management dan IT Architecture sejalan dengan pelatihan yang sudah 

dilaksanakan, harapannya setiap anggota working group mendapatkan informasi 

tambahan mengenai topik – topik tersebut. Kegiatan ini menandai berakhirnya 

keterlibatan Direktorat Diseminasi dalam rangkaian kegiatan STATCAP CERDAS 

tahun 2015. 

Keikutsertaan Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik  2015 

Dalam rangka melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna 

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 09 

tahun 2014 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. KemenPANRB 

mengharapkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat 

berpartisipasi mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dengan 

mengikutsertakan inovasi pelayanan publik yang dijalankan dalam lingkungan 

kerjanya. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPS melalui Direktorat Diseminasi 

Statistik menyelenggarakan agenda kegiatan untuk memfasilitasi setiap satker BPS 

dalam berpartisipasi di kompetisi tersebut.  

Tahapan kegiatan ini dimulai dari  sosialisasi oleh KemenPANRB kepada 

seluruh KL dan perwakilan Pemda/Kab/Kota  pada  Oktober 2014, materi sosialisasi 
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adalah PermenPANRB No 30 tahun 2014 dan Surat Edaran MenPANRB No 09 tahun 

2014, dimana kepada seluruh K/L/Pemda  diwajibkan mengirimkan inovasinya atau 

yang lebih populer dengan “One Agency One Innovation”. 

KemenPANRB sebagai Pembina pelayanan publik memberikan satu login 

kepada setiap K/L/Pemda untuk mengakses sinovik.menpan.go.id, selanjutnya 

admin  bertugas membuatkan login untuk unit inovasi pelayanan publik di 

instansinya.  

Di BPS admin tersebut dipercayakan pada direktur diseminasi statistik 

sebagai ketua pilar area pelayanan publik reformasi birokrasi BPS. Admin 

melakukan sosialisasi baik kepada seluruh unit kerja BPS dalam media rapat dan 

kepada seluruh BPS Provinsi melalui surat dan sharing knowledge informasi inovasi 

tahun sebelumnya melalui media community. Kepada seluruh unit dikirimkan 

penjelasan rinci tahapan pengajuan proposal inovasi tahun 2015, juga berbagai 

dokumentasi kegiatan inovasi pelayanan publik  kemenPANRB 2014.  Konsep  

utama kompetisi ini adalah  

 Inovasi sesuatu yang baru atau pengembangan 

 Sudah berjalan setahun  

 Sudah dilembagakan 

Usulan inovasi yang telah diajukan oleh satker BPS untuk diikutsertakan 

dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 5 
Judul Dan Kategori Proposal Inovasi BPS Pada Kompetisi KemenpanRB 2015 

No Judul Kategori 

(1) (2) (3) 

1 Informasi Terkini Hasil Sensus Pertanian 
2013 melalui media website 

Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 
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No Judul Kategori 

2 Senarai rencana terbit /ARC manfaat dan 
penerapannya dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di BPS 

Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

3 Data statistik dalam empat klik (LaperStat) Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 
 

4 Sistem Pengolahan Indeks Harga 
Perdagangan Besar Secara Online 

Mendorong pemerintahan 
berbasis pendekatan kolaboratif 
dalam era informasi (3) 

5 SIPADU STIS Sistem komputerisasi 
Pelayanan Proses Administsrasi Perkuliahan 
Menuju STIS berstandar Internasional 

Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

6 Leaflet Antik (Leaflet Angka Statistik) Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

7 SIRUSA : Memadumadankan untuk efisiensi 
dan efektifitas kebijakan survei 

Mendorong pemerintahan 
berbasis pendekatan kolaboratif 
dalam era informasi (3) 

8 Sistem Informasi Rendana Kerja dan 
Anggaran (SIREKA): Step Ahead in planning 
and budgeting 

Mendorong pemerintahan 
berbasis pendekatan kolaboratif 
dalam era informasi (3) 

9 Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik 
Berbasis Web (SPK Online) 

Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

10 Pengembangan peta wilayah kerja statistik 
digital berbasis android untuk 
pemutakhiran muatan di provinsi NTB 

Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

11 Aplikasi Android data KEPRI di ujung jari  Pemberian pelayanan kepada 
masyarakat (1) 

 

Pada tanggal 29 April 2015 KemenPANRB mengumumkan top 25 inovasi 

2015, Kegiatan penyerahan piagam disampaikan oleh wapres Jusuf Kalla pada acara 

Musrenbangnas di Hotel Bidakara Jakarta. Top 25, yakni tiga dari 

Kementerian/Lembaga,  5 dari Pemerintah Provinsi, 10 dari Kabupaten, dan 7 dari 

Kota.Pada kesempatan itu, disampaikan bahwa peserta kompetisi inovasi 

pelayanan publik 2015 yang masuk Top 40 akan difasilitasi untuk ikut kompetisi 

yang diselenggarakan oleh PBB, yaitu United Nation Public Services Award (NNPSA) 

Tahun 2015. Kementerian PANRB juga akan menerbitkan dua buku, yakni Top 99 
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dan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia tahun 2015 dengan dua 

bahasa,  Indonesia dan Inggris. 

Dalam kegiatan tersebut, BPS mendapat penghargaan bergengsi sebagai 

Lembaga yang masuk dalam Top 99 Inovasi pelayanan publik sepanjang 2015. 

Pengakuan itu tentu merupakan buah kerja keras yang ditunjukkan BPS mulai dari 

pimpinan dan jajarannya saat melayani masyarakat. Ketiga peserta inovasi dan 

Kasubdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik diundang ke Surabaya pada 

tanggal 14 – 16 Mei 2015 dalam rangka pemberian penghargaan Top 99 Inovasi 

oleh KemenPAN-RB. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik 

Selain inovasi-inovasi tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) kembali 

melakukan inovasi dengan mengusung semangat reformasi birokrasi yang 

selaras dengan gaung nawacita untuk melakukan perbaikan maupun 

peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kepada konsumen 

data BPS. Pelayanan data yang dilakukan sebelum dilaksanakannya inovasi ini 

memiliki banyak kekurangan, antara lain kekurangan efisiensi atas respon dari 

pihak BPS, konsumen data BPS harus datang langsung untuk mengakses data 

dan melakukan konsultasi statistik. 
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Peningkatan pelayanan konsultasi langsung merupakan salah satu fokus inovasi 

yang dilakukan oleh BPS. Ruang pelayanan konsultasi yang ditata dengan gaya 

minimalis menambah kenyamanan konsumen data yang melakukan konsultasi. 

Penambahan fasilitas mesin antrian yang ditujukan untuk ketertiban dalam 

pelayanan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi konsumen. Tidak 

hanya itu, ruang pelayanan konsultasi juga menampilkan papan alur pelayanan 

serta papan tata tertib pengunjung sebagai panduan bagi konsumen dalam 

berkonsultasi.  Konsumen data yang berkunjung langsung ke ruang pelayanan 

konsultasi juga dapat membaca Visi-Misi BPS, Standar Pelayanan serta Maklumat 

Pelayanan yang ditampilkan. Hal ini merupakan wujud keseriusan, komitmen serta 

kepatuhan BPS terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. 

Inovasi penting pelayanan BPS yang lain adalah meningkatkan sistem 

pendukung bagi konsumen data yang memungkinkan untuk dapat mengakses 

pelayanan data secara online. Adapun beberapa sistem penunjang untuk 

pencapaian Pelayanan Data Prima adalah Silastik (Sistem Informasi Layanan 

Statistik). Silastik merupakan sebuah sistem terintegrasi yang membantu pelayanan 

permintaan data yang bertujuan menyajikan kepada konsumen data layanan yang 

lebih cepat, lebih baik dan lebih transparan tanpa batasan jarak.  

Guna memperkaya wawasan tentang kegiatan inovasi, pada Desember 2015 

diadakan workshop/sosialisasi mengenai inovasi dengan narasumber Deputi Bidang 

Pelayanan Publik KemenPAN-RB RI, dengan peserta dari perwakilan setiap 

Direktorat/Bagian di BPS dan Kabid BPS Provinsi di seluruh Indonesia. 

 

Pemeringkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 

Tuntutan masyarakat kepada penyelenggara layanan publik dalam 

meningkatkan kualitas pelayanannya semakin hari semakin tinggi. Hal ini 
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ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui perbaikan sektor pelayanan publik yang 

merupakan agenda prioritas dari kabinet kerja seperti tertuang dalam agenda Nawa 

Cita No. 2 (dua) yaitu “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut 

agar selalu mengevaluasi kinerjanya secara berkala sesuai dengan PermenPAN-RB 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan 

Publik.  Sesuai dengan misi pertama dan tujuan kedua, Badan Pusat Statistik (BPS) 

membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang memberikan layanan kepada 

masyarakat umum.  

Menunjang PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan pemeringkatan 

pelayanan publik sebagai salah satu evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan 

publik agar dapat menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan akhir dari pemeringkatan pelayanan 

publik adalah:  mengetahui capaian kinerja PST BPS Kabupaten/Kota dan 

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan. Ruang lingkup 

pemeringkatan pelayanan publik adalah:  

1. Perpustakaan 

2. Website 

3. Kualitas Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan pemeringkatan  dimulai dengan pemberian panduan tata cara 

penilaian pada bulan April 2015 dan pemenang lomba diumumkan pada bulan 

November 2015. Tim Penilai Teknis berasal dari masing-masing penanggung jawab 

komponen yang dilombakan, sedangkan Tim Penentu Akhir terdiri dari eselon II 

terkait dilingkungan BPS. 
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Gambar 5. Piala Peringkat Terbaik Pemeringkatan Pelayanan Publik di Lingkungan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota 

 

Peserta pemeringkatan pelayanan publik PST BPS Kabupaten/Kota tahun 

2015 adalah BPS Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan untuk melaksanakan PST 

pada tahun 2012 dan atau BPS Kabupaten/Kota pengganti yang ditetapkan oleh BPS 

Provinsinya. Tercatat sebanyak 66 BPS Kabupaten/Kota dari 33 Provinsi yang 

mengikuti pemeringkatan 2015. 

 

Penilaian pemeringkatan pelayanan publik 2015, dari total nilai 3 komponen 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 6. 
Peringkat 10  terbaik pemeringkatan pelayanan publik di lingkungan BPS 

Kabupaten/Kota 
 

Kode 
Wilayah 

Kabupaten/Kota Nilai Peringkat 

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

6371 BPS Kota Banjarmasin 242,21 1 

7602 BPS Kabupaten Polewali Mandar 222,54 2 

7271 BPS Kota Palu 217,43 3 

6271 BPS Kota Palangka Raya 212,36 4 

5108 BPS Kabupaten Buleleng 211,79 5 

5371 BPS Kota Kupang 208,50 6 

6201 BPS Kabupaten Kotawaringin Barat 198,79 7 

1307 BPS Kabupaten Agam 198,50 8 

1213 BPS Kabupaten Langkat 193,36 9 

7471 BPS Kota Kendari 190,00 10 

 

a. Komponen Perpustakaan 

Sebagai salah satu komponen penilaian, perpustakaan merupakan 

salah satu bagian penting dari PST. Layanan perpustakaan merupakan 

layanan tatap muka langsung dimana pengguna data benar-benar 

merasakan layanan baik dari sisi ketersediaan data atau informasi, petugas, 

maupun sarana prasarananya. 

Perpustakaan BPS Kabupaten/ Kota dinilai berdasarkan bukti fisik yang 

dikirimkan. 

Komponen yang dinilai: 

1. Visi dan Misi BPS 

2. Standar dan Maklumat Pelayanan 

3. Kepastian adanya petugas PST 

4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 
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5. Pengelolaan pengaduan 

6. Sistem Informasi Pelayanan Publik 

7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

8. Sarana Prasarana 

9. Sistem Aplikasi PST 

Tabel 7. 
Rekapitulasi Hasil Pemeringkatan Komponen Perpustakaan 

 

No Zonasi 
Jumlah BPS 

Kabupaten/Kota 

(1) (2) (3) 

1 Biru/unggulan 5 

2 Hijau/teladan 9 

3 Kuning/perlu peningkatan 6 

4 Merah/prioritas perbaikan 46 

 

b. Komponen Kualitas Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) 
Kabupaten/Kota 

Penilaian pada publikasi unggulan BPS, yakni Daerah Dalam Angka 

(DDA) kabupaten/kota dilakukan guna membina dan mengukur keandalan 

penyajian data yang diproduksi BPS. Publikasi DDA berisi tabel-tabel dan 

narasi yang datanya bersumber dari data BPS dan sebagian besar data 

sektoral (instansi-instansi di daerah). Data yang disajikan pada DDA sangat 

dibutuhkan pemerintah daerah karena mempunyai peranan penting untuk 

pembuatan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pembuatan 

keputusan dalam kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu 

keakuratan data menjadi syarat mutlak demi menghasilkan rumusan 

perencanaan yang tepat. Sadar akan hal tersebut, setiap tahunnya BPS 

melakukan penilaian atas DDA yang sudah ada, namun baru sebatas DDA 

provinsi. 

Penentuan obyek penilaian ini ditetapkan untuk mengetahui sejauh 

mana kinerja BPS Provinsi (cq Bidang IPDS) terhadap pelaksanaan 
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pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya dalam 

standardisasi penyajian dan keakuratan data pada publikasi Daerah Dalam 

Angka (DDA) kabupaten/kota. Untuk mengetahui kendalan penyajian data 

dari BPS kabupaten/kota maka menjadi obyek perhatian adalah hal yang 

berhubungan dengan tampilan fisik publikasi DDA dan keakuratan data 

yang disajikan. 3 unsur utama yang dijadikan sebagai bahan penilaian yaitu: 

 

1. Kepatuhan terhadap standardisasi sesuai Pedoman Penyusunan 

Publikasi DDA 

2. Konsistensi data 

3. Standardisasi terhadap format tabel 

Analisis: 

•  Kontribusi Unsur A (Kepatuhan terhadap standardisasi sesuai Pedoman 

Penyusunan Publikasi DDA) secara keseluruhan tidaklah signifikan 

karena dengan 21 subunsur hanya memiliki bobot 30 %. Sehingga 

khusus unsur A nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 30. Sama 

halnya dengan Unsur C (Standardisasi terhadap format tabel) yang 

memiliki maksimal nilai perolehan 30. Berbeda dengan unsur B 

(konsistensi data) memiliki bobot yang lebih besar dengan maksimal nilai 

perolehan 40. 

•  Peringkat di urutan pertama adalah Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung yang memiliki komposisi nilai unsur A, B, C 

masing-masing 22,9; 40,0; dan 26,0. Sementara di urutan kedua dan 

ketiga masing-maing diduduki oleh Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan 

Barat dengan komposisi nilai unsur A, B, C (27,9; 30,0; 30;0) dan Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan komposisi nilai unsur A, B, C (26,4; 

30,0; 30,0). 
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Pengembangan Publikasi 

Selain capaian kinerja yang telah dicantumkan pada Perjanjian Kinerja 

Direktorat Diseminasi Tahun 2015, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik juga 

melaksanakan tugas nonrutin yang tidak ada dalam perencanaan kinerja 

sebelumnya.  Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Subdit Publikasi dan 

Kompilasi Statistik yang bersifat nonrutin (ad hoc) terkait dengan tugas dan fungsi 

Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sebagai kompilator dan perancangan 

perwajahan pada publikasi, diantaranya: 

a. Kompilasi Publikasi Statistik Indonesia 2015 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Cover Buku Statistik Indonesia 2015 

b. Kompilasi Publikasi Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Cover Buku Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka 

 



 

  Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan informasi Statistik 2015 
 

52 

c. Pembuatan Infografis dalam Publikasi Statistik Indonesia 2015 dan Statistik 

70 Tahun Indonesia Merdeka 

 

 

Gambar 8. Contoh Infografis Statistik Indonesia 2015 

 

 

 

 

Gambar 9. Contoh Infografis  Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka  
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d. Pembuatan Rancangan Perwajahan Pendukung Pameran BPS (Poster, Leaflet, 

Pembatas Buku, dll) 

 

Gambar 10. Contoh Poster, Pembatas Buku, dan Blocknote Pendukung 

Pameran BPS 

Promosi Statistik 

Dalam melaksanakan kegiatan Promosi Hasil Kegiatan Statistik, dilakukan 

berbagai kegiatan dalam upaya penyebarluasan berbagai produk BPS, sebagai 

berikut: 

 Penyusunan Booklet Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi 

Indonesia (Triwulanan) 

Pembuatan booklet triwulanan dalam rangka memberikan kemudahan kepada 

pengguna data untuk melihat data – data yang sering dicari pengguna yang 

juga merupakan sarana promosi produk / data yang tersedia di BPS 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Contoh Booklet 
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 Penyusunan Leaflet dan Pembatas Buku Informasi Produk BPS 

Dalam rangka memberikan informasi produk BPS kepada para pengguna, 

disusun leaflet dan pembatas buku yang berisi tentang cara akses data BPS, 

sekilas tentang berbagai produk BPS, serta berbagai data BPS yang ditampilkan 

dengan sederhana dan menarik. Contoh-contoh leaflet dan pembatas buku 

dapat terlihat pada gambar. 

 Leaflet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Contoh Leaflet 
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 Pembatas Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Contoh Pembatas Buku 

 Penyusunan Rekam Gambar ‘Mengenal Cara Kerja BPS’  

Selain memperkenalkan produk-produk BPS, perlu juga menyebarluaskan cara 

kerja BPS sebagai salah satu sarana untuk memperjelas data yang dihasilkan. 

Di taun 2015 ini, Dilakukan penyusunan video rekam gambar  

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Contoh Penyusunan Rekam Gambar 
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 Beberapa kegiatan pameran yang diikuti oleh Direktorat Diseminasi Statistik 

antara lain: 

Masih dalam usaha memperkenalkan produk-produk BPS kepada masyarakat, 

BPS berpartisipasi dalam berbagai pameran. Dalam melaksanakan kegiatan ini, 

Subdit. Layanan dan Promosi Statistik bekerjasama dengan Bagian Humas yang 

juga melakukan sosialisasi kegiata-kegiatan yang akan dilakukan BPS, seperti SE 

2016. 

 Pameran Indogreen Forestry Expo 2015 (15-18 April 2015) 

Pada pameran ini, BPS mengantongi juara Stan Terbaik Kategori 

Pemerintah 

 

 

Gambar 15. Pameran Indogreen Forestry Expo 2015 

 Pameran Indonesia Climate Change Forum Education and Expo 2015 

(14-17 Mei 2015) 

 

 

 

 

Gambar 16. Pameran Indonesia Climate Change Forum Education and Expo 
2015 
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 Pekan Raya Jakarta – PRJ 2015 (29 Mei – 5 Juli 2015) 

 

 

 

 

Gambar 17. Pekan Raya Jakarta 2015 

 Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Expo & Award 2015 

(30 Juli - 2 Agustus 2015) 

Pada pameran ini, BPS meraih Juara Kategori Interaktif 

 

 

 

Gambar 18. Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya Expo & 
Award 2015 

 Festival Passer Baroe 2015 (5 - 6 Desember 2015) 

 

  

 

Gambar 19. Festival Passer Baroe 2015 



 

  Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan informasi Statistik 2015 
 

58 

Forum Konsultasi  

Forum konsultasi yang disediakan BPS terdiri dari forum konsultasi dalam 

kegiatan di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dalam rangka penguatan 

sistem statistik nasional dan forum konsultasi pelayanan data melalui website BPS.  

Kegiatan forum konsultasi dalam kegiatan di kementerian dan lembaga 

pemerintah  antara lain berupa penguatan unit data dan informasi. Dalam 

penguatan unit data dan Informasi BPS berlandaskan pada SE MENPAN-RB Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Revitaslisasi Unit Data dan Informasi Pembangunan 

Berkelanjutan.  Dalam kegiatan ini Direktorat Diseminasi Statistik memainkan 

peranan dalam berbagai aktivitas melalui forum data dan informasi yang ada, 

antara lain: 

a) Forum data dan Informasi bidang ESDM yang dimotori oleh Kementerian 

ESDM.   

b) Loka Karya Penyusunan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang 

dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. 

c) Turut serta dalam pemberian materi pengembangan sensus dan survei 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Smeru, Batan, Kementerian ESDM, 

Kementan, KLH, Kemenlu, maupun TNI Angkatan Laut. 

Forum lainnya yang disediakan BPS adalah forum konsultasi pelayanan data. 

Sebelum adanya forum konsultasi ini, pelayanan data memiliki beberapa kendala 

antara lain konsumen data BPS harus datang langsung untuk mendapatkan 

pelayanan data statistik  dan melakukan konsultasi data. Konsumen data tidak 

dapat mengetahui sejauh mana progres layanan yang telah diberikan oleh pihak 

BPS setelah mengajukan permintaan data. Kekurangan efisiensi atas respon dari 

pihak BPS. Email adalah salah satu sarana untuk melakukan komunikasi pelayanan 

data. Jumlah email yang masuk ke admin BPS terlalu banyak. Admin membutuhkan 

waktu untuk memilah email permintaan data dan email yang bukan permintaan 

data. Konsumen data tidak dapat mengetahui sejauh mana progress  layanan   yang  
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telah diberikan oleh pihak BPS setelah mengajukan konsultasi data. Forum 

konsultasi dibangun untuk menjawab kendala-kendala tersebut sehingga Pelayanan 

data melalui forum konsultasi memiliki keunggulan, antara lain: 

1. Pelayanan tanpa batasan jarak 

Silastik memudahkan konsumen data untuk melakukan konsultasi maupun 

permintaan data tanpa harus datang ke BPS 

2. Pelayanan lebih transparan 

Sistem menyajikan informasi terhadap produk BPS yang dapat diakses secara 

gratis maupun berbiaya berdasarkan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). 

3. Quick response (respon cepat) 

Sistem menawarkan pelayanan yang lebih cepat dibandingkan pelayanan 

melalui email. Sesuai SOP, permintaan data yang masuk akan direspon paling 

lambat 5 (lima) hari kerja. 

4. User-Friendly System 

Sistem dapat mencatat/mendokumentasikan histori/riwayat percakapan 

antara konsumen dan petugas pelayanan konsumen data dengan tampilan 

yang lebih user friendly dibanding dengan menggunakan email. 

5. User-handling System 

Sistem memungkinkan Admin mengambil alih transaksi jika terjadi kendala 

antara petugas dengan konsumen data. 

6. Realtime Monitoring 

Sistem menyajikan status layanan yang memungkinkan konsumen data dapat 

memantau progress/status permintaan datanya secara realtime 

7. Mencatat seluruh transaksi konsumen data 

Setiap transaksi konsumen tercatat dalam Silastik.  
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Pengembangan SDM  

Kepuasan konsumen/pengguna data pada suatu layanan publik tidak hanya 

bergantung pada lengkapnya sarana dan prasarana layanan, jelasnya standar dan 

prosedur layanan yang diberikan, namun juga sangat bergantung pada perilaku dan 

kapasitas si pemberi layanan atau sumber daya manusia yang memberikan layanan 

secara langsung kepada konsumen. 

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemberi layanan, maka dilakukan diklat 

pengambangan SDM DDS pada tanggal 23-24 Oktober 2015 dengan peserta 

sebanyak 30 orang yang terdiri dari struktural dan staf inti DDS. Adapun tujuan dari 

diklat pengambangan SDM ini adalah menciptakan SDM yang mampu bekerja sama, 

mampu mengelola segala perubahan yang terjadi, mempunyai perencanaan statejik 

yang baik, dan memiliki budaya berorganisasi yang mumpuni. 

Selain itu dilakukan juga kegiatan-kegiatan lain terkait pengembangan SDM 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2015 dilakukan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan 

kemampuan pelayanan pada Petugas layanan di Direktorat Diseminasi 

Statistik, antara lain: kursus ethical working and motivation services, 

kursus NLP (Neuro Linguistic Program),  dll. 

2. Pelatihan Fotografi Sebagai Pendukung Kegiatan Pengambilan Gambar 

Perwajahan Publikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Peserta Pelatihan Fotografi 
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Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk in house training untuk pegawai 

di lingkungan Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik, dan 1 (satu) 

perwakilan dari Subdit Rujukan Statistik, Subdit Layanan dan Promosi 

Statistik, dan Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Pelatihan 

dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang 

fotografi untuk mendukung kegiatan pengambilan gambar untuk 

perwajahan publikasi. 

 

3. Pelatihan Bahasa “Professional Editing and Writing” 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk in house training dengan 

mengundang Tasaro GK sebagai ahli bahasa. Pelatihan dilaksanakan 

dalam 2 (dua) hari efektif dengan mengundang subject matter BPS 

Pusat yang terkait dengan BRS dan LBDSE.  Pelatihan ini 

diselenggarakan unutk meningkatkan kemampuan pegawai BPS untuk 

menulis dan mengedit naskah terutama untuk diaplikasikan dalam 

menulis nskah BRS/LBDSE. 

 

4. Pelatihan Infografis Untuk Subject Matter BPS Pusat 

Pelatihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dalam 

2 (dua) hari dengan melatih peserta untuk membuat infografis dari sisi 

desain (harmonisasi warna, pemilihan icon, penggunaan connector, 

dll). Pelatihan tahap ke-2 dilakukan dalam 1 (satu) hari dengan melatih 

peserta dari sisi content infografis, untuk mengembangkan ide dalam 

pembuatan infografis. 
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Gambar 21. Peserta Workshop “Amazing Slide Minimax infografis dan 
Slide Delivery” 

 
5. Pelatihan Infografis Staf BPS Provinsi (bekerja sama dengan Pusdiklat 

BPS) 

Pelatihan infografis untuk staf BPS provinsi dilaksanakan di Pusdiklat 

BPS, menggunakan anggaran Pusdiklat BPS. Dilaksanakan dalam 3 

(tiga) hari sekaligus. Dua hari pertama dilatih untuk membuat 

infografis dari sisi desain, sedangkan hari ke-2 peserta dilatih membuat 

infografis dari sisi content. 

 

Pembangunan sarana/prasarana Pelayanan 

Guna meningkatkan kenyamanan terhadap pengunjung akibat dihentikannya 

operasional fotocopy dari pihak ketiga maka dilakukan pengadaan Standing Scanner 

yang di operasikan di ruang PST secara mandiri oleh pengunjung sebagai pengganti 

fotocopy, dengan rincian: tahap 1 pada bulan Mei 2015 sebanyak 4 unit dan tahap 2 

pada bulan Oktober 2015 sebanyak 4 unit.  
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Gambar 22. Fasilitas terbaru penggunaan Standing scanner di 

ruang baca Perpustakaan BPS 

Kenyamanan yang terus diupayakan tidak hanya pada pengayaan pustaka, 

pengadaan sarana layanan, namun juga pada kenyamanan suasana ruang layanan. 

Penggantian Wallpaper yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 di pintu masuk 

ruang PST dan beberapa dinding lainnya di ruang Perpustakaan dilakukan untuk 

peremajaan dan kenyamanan setiap pengunjung yang menggunakan layanan 

Perpustakaan Tercetak dan Perpustakaan Digital. 

Gambar 23. Peremajaan wallpaper  Ruang Perpustakaan BPS 
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Keterlibatan dengan organisasi/institusi nasional (OGI; SIPD; 

SDDKN; One data; big data), regional (ASEAN, IMTGT, BIMPEAGA), 

dan internasional (keterlibatan sebagai narasumber metadata ) 

BPS sebagai penyedia data banyak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan organisasi/institusi nasional dan internasional. Dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut BPS berperan tidak hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai narasumber 

metadata. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Keterlibatan Direktorat Diseminasi Statistik dalam international workshop 

on the Statistical Metadata standard and its Application yang dilaksanan 

di Beijing, China pada tanggal 22-24 April 2015.  Keterlibatan Subdit 

Rujukan Statistik sebagai salah satu narasumber dalam loka karya 

internasional tersebut.  

2. Sebagai tindak lanjut dari program ditahun sebelumnya, Direktorat 

Diseminasi Statistik juga terlibat dalam inisiatif sat data (one data) dan open 

government Indonesia (OGI). 

3. Direktorat Diseminasi Statistik turut terlibat dalam Pembangunan dan 

Pengembangan sistem informasi kementerian/lembaga pemerintah lain.  

Keterlibatan tersebut baik sebagai narasumber maupun sebagai working 

group. Beberapa kegiatan tersebut antara lain: 

a)    Penyempurnaan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional 

(SDDKN), yang dilaksanakan oleh Kemeterian Sekretariat Negara. 

b)    Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (SIPD),  yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda Kementerian 

Dalam Negeri. 

4. Mengikuti Training of Trainer Infographic Series ASEAN. Dalam rangka 

peningkatan pelayanan diseminasi, ASEAN berinisiatif untuk 

mengembangkan metode diseminasi data melalui infografis. Untuk itu 

ASEAN menyelenggarakan pelatihan infografis dengan peserta perwakilan 
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National Statistitical Office (NSO) di seluruh Negara ASEAN. DDS sebagai 

perwakilan dari BPS Indonesia ikut berpartisipasi sebagai peserta dan 

sebagai trainer. Prestasi yang didapatkan dari pelatihan tersebut, BPS 

Indonesia mendapatkan predikat The Most Educational Glossary 

Infographics. Training of trainer dilaksanakan oleh ASEAN bekerja sama 

dengan pihak konsultan GIZ (German). Pelatihan dilaksanakan  dalam 3 

(tiga) tahapan, yang dilaksanakan di: 

 

1) Jakarta, Hotel Dharmawangsa 

2) Thailand, NSO of Thailand 

3) Jakarta, Sekretariat ASEAN 

 

5. BPS melalui Direktorat Diseminasi Statistik juga berperan aktif dalam 

kegiatan IMT-GT. The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 

(IMT-GT) adalah inisiatif kerjasama regional sub dibentuk pada tahun 1993 

oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk mempercepat 

transformasi ekonomi di provinsi kurang berkembang. Sektor swasta telah 

memainkan dan akan terus memainkan peran kunci dalam 

mempromosikan kerjasama ekonomi di IMT-GT. 

IMT-GT telah berkembang dalam lingkup geografis dan kegiatan untuk 

mencakup lebih dari 70 juta orang. Sekarang terdiri dari 14 provinsi di 

Thailand selatan, 8 negara bagian Semenanjung Malaysia, dan 10 provinsi 

Sumatera di Indonesia. Posisi BPS adalah sebagai Focal Point untuk Tim 

Task Force terkait dengan penyediaan data-data statistik dan sudah 

dilakukan oleh BPS sejak tahun 2013. 

 

6. Studi Visit ke Australian Bureau of Statistics (ABS). Australian Bureau of 

Statistics (ABS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah banyak melakukan 
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kerjasama dalam rangka membangun dan meningkatkan kualitas statistik. 

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu pemberian bantuan dari 

ABS dalam bentuk pelatihan khususnya pada bidang Teknologi Informasi 

dan Diseminasi. Pada awal Agustus 2015, BPS kembali mendapat undangan 

untuk melakukan Study Visit ke ABS. Tujuan dari kunjungan kali ini adalah 

untuk melakukan pelatihan khususnya di bidang manajemen metadata dan 

microdata. Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konseptual untuk tim TI dan Diseminasi BPS pada bidang 

microdata serta tata kelola dan infrastruktur TI yang dibutuhkan terkait 

metadata dan microdata. 

Pada tanggal 23 - 28 Agustus 2015, BPS mengirimkan dan 

memberangkatkan 5 Pegawai BPS dari Direktorat Diseminasi, 6 pegawai 

dari direktorat SIS serta seorang perwakilan dari BPS Provinsi untuk menjadi 

Peserta Study Visit. Acara yang diselenggarakan berupa diskusi/tanya jawab 

dengan diawali dengan sebuah presentasi singkat terkait topik yang 

dibahas, baik yang di paparkan oleh BPS maupun ABS. Dalam setiap sesi, 

ABS mengundang Subject Matter atau seorang Ahli terkait topik bahasan 

didalamnya untuk ikut berpartisipasi memberikan paparan sehingga 

didapatkan informasi yang lebih detail. Study lebih focus pada pembahasan 

mengenai Manajemen Metadata dan Microdata. Terkait topik metadata 

dijelaskan mengenai Tata Kelola Metadata, Infrastruktur Metadata, 

Metadata Model, Standardisasi Metadata, Metada Access dan Metadata 

Lifecycle. Terkait Microdata dijelaskan mengenai Data Linking, Big Data, 

Enterprise Data Management Environment (EDME), Microdata 

Dissemination 
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Gambar 24. Studi Visit ke Australian Bureau of Statistics (ABS) 

 

Pengembangan Kepustakaan (Alih Media)  

Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan alih media publikasi BPS yang ada 

di Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Kegiatan tersebut selain 

bertujuan untuk memperkaya koleksi pustaka dalam bentuk softcopy, juga 

bertujuan untuk menyimpan secara abadi (dokumentasi) produk BPS ke dalam 

ruang yang lebih ringkas. Kegiatan alih media tersebut dilakukan oleh pihak ketiga 

dengan pengawasan secara melekat disetiap prosesnya sehingga hasil yang 

diperoleh adalah file pdf yang layak pajang.  

Alih media dilakukan pada publikasi koleksi Perpustakaan mulai dari tingkat 

Kecamatan sampai dengan BPS Pusat. Persiapan sampai dengan proses hasil 

dilakukan pada bulan Mei – Desember 2015. Beberapa pertemuan internal 

dilakukan mulai dari proses perencanaan setiap tahapan pelaksanaan, penentuan 

petugas pendamping, jadwal pendampingan, penyiapan dokumen, sampai dengan 

penataan kembali pada ruang dokumentasi. Jumlah halaman yang telah 

dialihmediakan pada  Tahun Anggaran 2015  adalah  sebanyak   931.000  halaman. 
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Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST)  

 

Gambar 26. Diskusi Tim PST  BPS  dengan  BPS Provinsi/Kabupaten/Kota 

 

Pengembangan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara terus menerus 

baik di BPS Pusat maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengembangan 

difokuskan kepada hasil evaluasi telah yang dilakukan. Evaluasi secara menyeluruh 

terhadap pengelolaan PST dimasing-masing BPS Provinsi/Kabupaten/Kota pada 

tahun 2014 dilakukan terhadap standardisasi layanan PST yang mengadopsi UU 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 38 

Tahun 2012. Evaluasi dilakukan pada bulan Maret - Mei secara online terhadap BPS 

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Disamping itu evaluasi secara langsung 

juga dilakukan melalui kegiatan “Supervisi Pengelolaan PST” ke BPS Provinsi terpilih. 

Dengan adanya upaya evaluasi dan standarisasi layanan statistik diharapkan 

kepuasan pengguna data dapat ditingkatkan. 

Selain evaluasi dari sisi sarana fisik sesuai standar minimal PST, pembenahan 

juga dilakukan pada: 
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1. Database sistem aplikasi PST. Telah dilakukan updating secara manual hasil  

matching database dengan fisik buku hasil penyiangan dan alih media tahun 

2013. Selanjutnya dilakukan migrasi database yang telah diupdate ke dalam 

sistem aplikasi PST.  

2. Kekurangan atau hambatan yang terjadi sewaktu-waktu dalam pelaksanaan 

layanan PST, misal melakukan diskusi dengan Subdit Jaringan dan 

Komunikasi Data mengenai permasalahan koneksi jaringan.   

Sistem layanan digilib; dilakukan upaya peralihan dari layanan file elektronik 

melalui pengiriman email ke masing-masing pengguna data ke sistem layanan file 

elektronik berbasis web. 

 

Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman-RI  (ORI) 

Pada  penghujung tahun 2015, BPS juga telah menerima penghargaan 

Predikat  Kepatuhan Tinggi dari  ORI  tentang  Standard Pelayanan Publik sebagai 

implemantasi  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009  untuk penilaian di tahun  2015 , 

berikut  dapat  dilihat   pada  Gambar  sertifikat penghargaan di  bawah ini : 

 

Gambar 27. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik dari ORI 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Keterlibatan Direktorat Diseminasi Statistik dalam penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan dapat dipilah menjadi dua kelompok besar, yaitu 

peraturan yang berhubungan langsung dengan Direktorat Diseminasi Statistik  dan 

Peraturan perundang-undangan lainnya.  Peraturan yang berhubungan langsung 

dengan Direktorat Disemnasi Statistik antara lain penyusunan Perka Kerja sama, 

Perka Nol Rupiah, dan sebagainya.   

Adapun keterlibatan DDS dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 

lainnya antara lain: 

a) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, 

khususnya terkait dengan pembagian urusan pemerintah, pemerintah 

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 

b) Penyusunan rancangan sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebagai pelaksanaan Undang-Undang No 5 tahun 2014  tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

 

 

C.  Capaian Kinerja Lainnya Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 
2015 
 

Pengembangan Sistem Katalog Data Mikro 

 
BPS adalah lembaga pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang 

berperan sebagai penyedia data statistik yang berkualitas bagi pemerintah dan 

masyarakat. Untuk mendukung peran tersebut dan dengan dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dimiliki, BPS merasa perlu menyediakan informasi 

tentang data-data yang dimiliki BPS yang dapat diakses secara online sehingga 

pengguna data dapat dengan mudah mengakses data yang diperlukan. 
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BPS telah mengembangkan Sistem Katalog Data Mikro yang dapat diakses di 

http://microdata.bps.go.id. Sistem ini berisi daftar dari data-data yang dihasilkan 

oleh BPS disertai dengan prosedur dan kebijakan dalam memperoleh data 

tersebut. Sistem Katalog Datamikro dibangun sebagai salah satu langkah BPS 

dalam menuju data terbuka (Open Data). Per Desember 2014, katalog berisi 178 

dataset dan  pada akhir Desember 2015 katalog telah berisi 269 dataset berarti 

telah menyelesaikan 91 dataset dari target 80 dataset selama tahun 2015 sehingga 

capaian kinerja telah melampaui target 100%  yaitu tepatnya 113,75%. 

 

Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pengelolaan data 

dan metadata dari survei dan sensus yang telah dilaksanakan oleh BPS; 

menyediakan akses yang lebih mudah dan terintegrasi terhadap data dan 

informasinya bagi internal maupun eksternal BPS; mendorong komitmen bagi 

subject matter di BPS dalam menyediakan data dan melengkapinya dengan 

informasi yang lengkap dan komprehensif; serta mempromosikan penggunaan 

data yang lebih luas bagi masyarakat. 

 

Pembangunan DRC 
 

Peran BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik seperti diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, membawa konsekuensi 

berupa tuntutan akan ketersediaan sistem informasi yang memudahkan pengguna 

data statistik memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan handal. Data Center 

(DC) telah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung peran BPS 

tersebut. Data yang dikumpulkan dilapangan oleh para petugas pencacah disimpan 

di DC. Data tersebut selanjutnya diolah dan dikemas dalam bentuk kemasan- 

kemasan informasi yang selanjutnya disajikan ke masyarakat luas. Salah satu 

penyajiannya adalah melalui website yang dipublikasikan melalui internet yang 

merupakan salah satu service dari DC. 

http://microdata.bps.go.id/
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DC merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa 

kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (storage) 

yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegah bahaya 

kebakaran, dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Pada 

era kemajuan Teknologi Informasi saat ini, keandalan sebuah DC memiliki 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap kelangsungan kegiatan suatu organisasi. 

Demikian halnya dengan BPS, layanan-layanan yang disediakan DC memiliki peran 

vital dalam memperlancar proses bisnis di setiap unit kerja yang ada. 

Untuk menjamin keberlangsungan berbagai kegiatan statistik, DC perlu 

dukungan Disaster Recovery Center (DRC) pada saat terjadi kegagalan sistem TI 

yang disebabkan oleh bencana, kegagalan infrastruktur DC, kegagalan jalur 

komunikasi, dan sebab lainnya. DRC tidak hanya tempat melakukan backup data, 

tetapi fasilitas yang dapat difungsikan seperti DC dimana DRC menjalankan sistem 

dan aplikasi cadangan. Pada tahun 2014 perencanaan DRC dilaksanakan dan 

dilanjutkan dengan pembangunan DRC pada tahun 2015. Lokasi DRC berada di 

gedung BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 

DRC BPS di rancang untuk menjadi DRC Tier-II sesuai dengan standar 

Telecommunications Industry Association (TIA) – 942. Fokus pembangunan DRC 

adalah instalasi infrastruktur DRC yaitu perangkat mekanikal dan elektrikal sebagai 

berikut: 

1. Kelistrikan 

Sumber daya listrik DRC harus terpisah dari sumber daya listrik gedung 

kantor. Oleh karena itu DRC memiliki transformer dan sistem elektrikal tersendiri. 

Penyambungan baru daya listrik sebesar 200 kVA dari PLN dilakukan untuk 

menghindari ketergantungan daya listrik dari gedung sehingga permasalahan 

listrik yang terjadi di gedung tidak mempengaruhi kinerja DRC. Sistem elektrikal 

pada kategori level II (tier II) mempunyai komponen pengganti (redundant 

component). Oleh karena itu dilakukan penambahan transformer dan Panel 
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Distribusi Tegangan Rendah (PDTR). Sumber daya dari transformer yang baru 

merupakan sumber daya utama untuk DRC. Sistem elektrikal DRC bersifat scalable 

sehingga konsumsi daya pada awal-awal penggunaan DRC sangat efisien dan akan 

meningkat sesuai dengan kebutuhan penggunaan DRC. 

Semua instalasi penerangan dan stop kontak menggunakan sistem 3 core 

dengan core yang ke tiga merupakan jaringan pentanahan disatukan ke panel 

listrik. Sedangkan instalasi dari panel pembagi menggunakan 2 core kabel. Semua 

panel listrik diberi pentanahan. 

2. Generator Set 

Generator set (genset) berfungsi untuk menggantikan sumber listrik apabila 

terjadi gangguan atau pemadaman suplai listrik dari PLN. Genset harus mampu 

menyediakan pasokan listrik dengan kualitas dan ketahanan yang cukup untuk 

menanggung beban listrik DRC. Dengan demikian, ketersediaan suplai listrik ke 

DRC dapat terjaga setiap saat. 

Genset diletakkan di rumah genset yang berada di luar dari bagian gedung 

utama. DRC mempunyai 2 genset yang masing-masing berkapasitas 250  kVA. 

Salah satu genset berfungsi sebagai sumber primer dan lainnya berfungsi sebagai 

backup apabila genset primer mengalami kegagalan. Genset disuplai oleh bahan 

bakar solar yang ditempatkan dalam tangki berkapasitas 3000 liter. 

3. UPS 

Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan perangkat penyedia daya 

listrik apabila mengalami kegagalan suplai listrik dari input utama dalam rentang 

waktu tertentu. UPS harus dapat memproteksi seluruh perangkat kritikal DRC 

terhadap interupsi suplai listrik secara kontinu dan terjamin. UPS dapat 

membackup kegagalan suplai listrik dari input utama ketika menunggu suplai listrik 

dari genset. 

DRC menggunakan 3 modul UPS dengan kapasitas masing-masing modul 50 
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kVA. 3 modul UPS tersebut ditempatkan pada 2 frame UPS. Pada frame tersebut 

terpasang SNMP card yang memungkinkan untuk dapat dimonitor melalui jaringan. 

UPS disuplai oleh baterai bertipe Sealed Lead Acid (SLA) dengan backup time 

mencapai 30 menit pada kapasitas 100 kVA. 

4. Sistem Pendingin 

Sistem pendingin merupakan salah satu elemen yang penting di DRC. Sistem 

pendingin untuk DRC didesain secara spesifik agar proses pendingin dapat tercapai 

secara maksimal untuk keperluan perangkat yang ada di DRC. Sistem pendingin 

harus secara kontiniu dan terjaga pada konfigurasi yang tepat sehingga dapat 

diperoleh temperature, kelembaban, aliran udara, dan kebersihan udara yang 

membuat perangkat bekerja dengan baik. 

Sistem pendingin DRC terdiri dari perangkat Chiller, Liquid Cooling Package 

(LCP), dan Precission Air Conditioner (PAC). LCP merupakan pendingin yang 

menggunakan liquid (air) sebagai media pendigin. LCP menggunakan chiller yang 

dilengkapi dengan pompa inverter dan buffer tank untuk mensuplai air dingin ke 

dalam containment dengan suhu rata-rata di area rak adalah 23oC. DRC 

menggunakan 2 chiller yang mempunyai kapasitas pendingin sampai suhu 5oC. 

Chiller tersebut secara bergantian mensuplai air dingin ke 2 LCP yang berada di 

containment. Sementara itu, PAC selain digunakan untuk pendingin, juga 

digunakan sebagai penjaga kelembaban. 2 PAC berkapasitas 20,23 kW digunakan 

untuk pendingin dan penjaga kelembaban di sekitar area containment, sedangkan 

2 PAC lain yang berkapasitas 15,21 kW digunakan untuk pendingin dan penjaga 

kelembaban di ruang utility. 

5. Fire Supression 

Sistem fire suppression untuk DRC menggunakan inert gas system IG55, 

yaitu campuran proporsional dari gas argon dan nitrogen. IG55 merupakan 

material pemadam yang aman bagi manusia, ramah lingkungan, dan tidak merusak 

peralatan perangkat DRC. Sistem fire suppression harus didukung dengan dua jenis 
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detector asap, yaitu detektor foto elektrik, dan detektor ionisasi. Sistem fire 

suppression juga dilengkapi control panel, manual release, abort system, evacuate 

area sign, gas discharge sign, horn-bell, dan strobe light. 

Selain fire suppression, DRC juga dilengkapi dengan sistem High Sensitive 

Smoke Detector (HSSD). Sistem HSSD merupakan system pendeteksi yang sangat 

sensitif terhadap keberadaan asap. HSSD mendeteksi kandungan partikel padat 

yang terkandung di udara. HSSD menggunakan sensor yang dipasang di ruangan 

yang terdapat perangkat-perangkat kritikal. Sensor tersebut akan mengambil 

sampel udara di waktu-waktu tertentu dan akan memberi peringatan dini jika 

terdapat partikel asap. 

6. Sistem Keamanan fisik 

Sistem keamanan fisik pada DRC mencakup dua hal, yaitu access control 

system, dan Closed Circuit Television (CCTV). Access control system mengatur 

keluar masuknya orang atau barang melalui pintu untuk menuju atau dari suatu 

ruangan tertentu. Hanya orang yang mempunyai akses, yang bisa masuk ke dalam 

suatu ruangan. Pintu untuk masuk dikunci dengan pengunci elektronik yang hanya 

dibuka dengan card reader, dan biometric reader (finger print). Access control 

system dapat dimonitor, dikendalikan, dan disimpan pada suatu PC/server. 

CCTV adalah sistem keamanan yang melakukan pengawasan, dan 

pemantauan suatu area melalui teknologi video berbasis IP yang dapat diamati 

atau dianalisa dari suatu ruang kontrol oleh tenaga keamanan selama 24 jam. 

Sistem CCTV terdiri dari 3 perangkat utama, yaitu kamera, monitor, dan 

controller/recorder. DRC mempunyai 16 IP kamera yang dapat merekam dengan 

format HD, dan 1 monitor yang dapat menampilkan gambar dari kamera. 

Sementara itu, controller/recorder berfungsi untuk mengontrol kamera dan 

merekam hasil gambar dari kamera. 
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7. Sistem Pengendalian Lingkungan DRC 

Sistem pengendalian lingkungan adalah sistem yang mengontrol dan 

memonitor semua fasilitas yang terdapat di DRC. Sistem ini memberikan status 

komponen-komponen DRC, seperti temperature, kelembaban, power failure, 

access door, fire alarm, water leakage dan lainnya. Sistem pengontrolan ini 

terintegrasi dengan  menggunakan Data Center Infrastructure Management 

(DCIM). DCIM dapat memonitor, mengontrol, mengatur, dan memberikan laporan 

dari perangkat-perangkat yang ada di DRC. Selain itu, DCIM juga digunakan untuk 

memberikan notifikasi jika ada perangkat yang berada dalam kondisi yang tidak 

normal (anomali). 

DCIM di DRC menggunakan aplikasi Rizone yang terinstall di suatu server 

dan CMC-Rittal. Rizone dan CMC-Rittal dapat memantau kondisi lingkungan secara 

realtime melalui sensor-sensor yang terpasang di tiap tempat. Sensor-sensor 

tersebut dapat berupa sensor suhu, kelembaban, suplai listrik, water leakage, fire 

suppression, HSSD, access control system, dan lainnya. Baik Rizone maupun CMS 

dapat diakses melalui jaringan lokal DRC. 

 
 

3.3. Realisasi Anggaran 
 

Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 267.718.158.000,-  Deputi 

Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyerap sebesar Rp 261.790.371.026,- 

atau sebesar 97,79% dari total pagu yang ada. Dengan penyerapan anggaran 

sebesar tersebut, kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 

2015  mencapai   102,43%.  
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Tabel 8 
Realisasi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik, Tahun Anggaran 2015 

 

Kode Proyek/Tolok Ukur/Kegiatan 

Anggaran (Rupiah) Persen- 
tase 

Capaian 
(%) 

Pagu Realisasi  

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

2897 Direktorat Pengembangan 
Metodologi Sensus Survei 

   

  -  Peningkatan Pelayanan 
Metadata Kegiatan Statistik 
Dasar, Sektoral, dan Khusus 

1.886.234.000 1.508.991.983 80,00 

   
 
 
 

   

2897 Direktorat Diseminasi Statistik    
  -  Pelayanan dan Pengembangan 

Diseminasi Informasi Statistik 
   

 1. APBN 2.266.914.000 1.914.364.505 84,45 

 2. PNBP 5.203.200.000 2.537.695.707 48,77 

  
   

2901 Direktorat Sistem Informasi 
Statistik 

   

 - Pengembangan Sistem 
Informasi Statsitik  

258.361.810.000 255.829.318.821 99,02 

     

Jumlah Anggaran 267.718.158.000 261.790.371.026 97,79 

 



 

  Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan informasi Statistik 2015 
 

78 



 

 Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2015 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. TINJAUAN UMUM 

Pelaporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi 

Statistik merupakan perwujudan kewajiban Deputi bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau 

kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peningkatan 

akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga merupakan 

penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan 

dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019. 

Pencapaian visi BPS sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk 

Semua (The Agent of Trustworthy Statistical Data for All), dicerminkan dari 

keberhasilannya menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, 

berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang 

berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun 

perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar 

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

tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

dapat  dicapai, sehingga   “Data Akurat, Kebijakan Efektif”. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputi bidang Metodologi 

dan Informasi Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan 

akuntabilitas Deputi bidang Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan 

tingkat keberhasilan yang cukup baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka 

rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 102,43 persen selama tahun 2015. 

Penutup 4 
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Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan Deputi bidang Metodologi dan Informasi Statistik telah sesuai 

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.  

 

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA SERTA TINDAK LANJUTNYA 

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna 

lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang 

mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, di 

antaranya adalah:  

 

 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA 

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Terbatasnya jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan  antara lain: 

menguasai bahasa Inggris, menguasai aplikasi perangkat lunak sistem 

informasi geografis (SIG)/database/programming.Adanya mutasi SDM 

terkait di BPS kabupaten/kota yang menjadi penanggung jawab, 

menyebabkan proses updating peta digital batas indikatif wilayah kerja 

statistik menjadi kurang optimal. 

b. Kurangnya sumber informasi/referensi dan jumlah oplah publikasi hasil 

penyusunan dalam bentuk hardcopy. 

c. Kualitas peta digital masih belum seluruhnya memiliki kualitas terbaik, 

koordinat kantor desa belum seluruhnya ada di dalam poligon wilayah 

desa/kelurahan. 

d. Adanya keterlambatan pengiriman file updating perubahan identitas 

wilayah, dan muatan blok sensus yang dijadikan sebagai dasar untuk 

meng-update master blok sensus. 
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e. Banyaknya daerah yang minta penggantian sampel dengan alasan 

keamanan, transportasi mahal, bencana alam, cuaca buruk dan sulit 

(lokasi dan responden). 

 

Direktorat Diseminasi Statistik 

1. Perlu adanya peningkatan inovasi dalam pengemasan publikasi maupun 

informasi statistik lainnya, misalnya visualisasi data lewat infografik maupun 

multimedia for data visualization.  Namun dukungan software program yang 

terkait dengan visualisasi publikasi ini perlu ditingkatkan ketersediaannya. 

2. Belum adanya kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam 

mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Belum terlatihnya sumber daya manusia yang ada sehingga tidak maksimal 

dalam menghasilkan output publikasi yang diterbitkan baik dari sisi 

publishing maupun ketatabahasaan. 

4. Perlu peningkatan sumber daya manusia berkemampuan bahasa Inggris dan  

komputasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengembangan dan 

penyempurnaan aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST). 

5. Perlu peningkatan terus menerus mengenai layanan publik, baik  yang 

bersifat sarana dan prasarana maupun  petugas yang melayani. 

6. Masih banyaknya buku-buku publikasi dalam bentuk hardcopy yang perlu 

dlakukan perubahan ke arah softcopy. 

 

Direktorat Sistem Informasi Statistik 

1. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia TIK dalam hal 

database, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum 

lainnya yang berkaitan dengan TIK masih terbatas dan tidak merata. 



 

  Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan informasi Statistik 2015 
 

82 

2. Masih terjadinya keterlambatan pengiriman dokumen ke pusat pengolahan 

BPS sehingga proses pengolahan data melampaui batas waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

  TINDAK LANJUT  

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 

a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan SDM yang ada sesuai 

dengan kapasitas masing-masing 

b. Menyediakan berbagai jenis kamus bahasa Inggris-Indonesia dan 

memperbanyak literatur dan bahan rujukan 

c. Memaksimalkan sarana dan prasarana komputer yang tersedia sesuai 

dengan kapasitas yang ada, sambil menunggu 

penambahan/penggantian 

d. Melakukan akses internet untuk memperoleh berbagai informasi 

yang dibutuhkan  dan berkaitan dengan pekerjaan  

e. Mendorong dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar 

satuan kerja/ instansi terkait 

f. Memperbanyak/meningkatkan sosialisasi hasil penyusunan kepada 

instansi terkait, dan pengguna lainnya. 

g. Memonitor pemutakhiran peta digital wilayah kerja statistik agar 

sejalan dengan pemutakhiran MFD. 

h. Melakukan pemutakhiran peta wilayah kerja statistik setiap tahun. 

i. Menyarankan Bidang IPDS Provinsi untuk melakukan 

penyegaran materi tentang pemutakhiran peta wilayah kerja 

statistik. 

j. Memberi kesempatan waktu kepada staf untuk melakukan 

pembuatan aplikasi WebGIS dan memperdalam pengetahuan 
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tentang perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG) dan 

database. 

k. Perlu adanya koordinasi dengan unit kerja lain yang lebih jelas 

tentang skala prioritas waktu dan kepentingan dalam 

penyelesaian pekerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

l. Melakukan pemutakhiran peta wilayah kerja statistik pada 

setiap tahun. Sketsa peta desa/kelurahan dan blok sensus 

wajib digunakan dalam pelaksanaan survei dan sensus 

sepanjang tahun. Bila ada ketidaksesuaian peta dengan kondisi 

di lapangan, maka informasi harus segera dilaporkan/dicatat 

kepada/oleh Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota untuk diteruskan 

ke BPS. 

Direktorat Diseminasi Statistik 

1. Melakukan pelatihan SDM guna peningkatan kemampuan Inovasi, Bahasa, 

Manajemen, Pelayanan dan keterampilan lainnya serta penyediaan pendukungnya 

seperti  software atau  aplikasi yang terkait. 

 2. Membuat kebijakan baru diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Melakukan pelatihan peningkatan sumber daya manusia berkemampuan 

teknologi informasi dan  komputasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, 

pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu (PST). 

4. Melakukan peningkatan layanan terus menerus mengenai layanan publik  yang 

bersifat sarana dan prasarana  guna  kenyamanan pengunjung/konsumen. 

5. Melakukan kegiatan alih media berkelanjutan untuk  buku-buku publikasi  yang 

masih berupa hardcopy menjadi dalam bentuk softcopy yang mudah dan diakses. 
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Direktorat Sistem Informasi Statistik 

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi ke Sumber daya manusia guna peningkatan  

pengetahuan dan kemampuan TIK  dalam hal database, perangkat lunak, 

perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan TIK.  

2. Melakukan koordinasi terus menerus ke semua unit kerja terkait dan mencari 

solusi terbaik guna  kelancara proses pengolahan dan pengiriman data. 
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  LAMPIRAN   1 

 

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN 
INFORMASI STATISTIK 

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

 
RENCANA STRATEGIS 

Tahun 2015 s.d. 2019 
 
Instansi : Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 
Visi : ”Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sebagai 

Pelopor Metodologi dan Informasi Statistik terpercaya untuk semua” 
Misi :  

a. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus 
dan survei; 

b. Melaksanakan  penyusunan  dan  pengembangan  standardisasi  
dan  klasifikasi statistik; 

c.    Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka 
sampel; 

d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan pemetaan 
statistik; 

e. Meningkatkan  kualitas  rujukan  dan  pelayanan  statistik  yang  
diarahkan  pada peningkatan kualitas pengelolaan rujukan, 
penyiapan dan penyusunan publikasi statistik, penyebarluasan 
informasi dan dokumentasi statistik; 

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

g. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
standarisasi kegiatan Metodologi dan Informasi Statistik dalam 
kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan 
efisien; 

h. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi mutakhir; 

i.   Menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 
guna mendukung tersedianya data statistik terpercaya; 

j.   Memberikan pelayanan pengolahan data, dan pengembangan 
basis data secara terintegrasi untuk semua; dan 

k. Membangun  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  bidang  
teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) yang berkualitas 
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Tujuan 
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program 

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

1. Meningkatnya 
metodologi 
sensus dan 
survei 

1. Peningkatan 
metodologi 
sensus dan 
survei 

Persentase 
pemutakhiran data 
MFD dan MBS  
 
 

Menerapkan 
desain sensus dan 
survei yang 
optimal 

Program 
Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

 
Jumlah peta desa 
dan blok sensus 
yang di update   

Memperbaiki peta 

wilayah kerja 

statistik   

2.    Meningkatnya 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik   

2.   Peningkatan 
pelayanan 
prima hasil 
kegiatan 
statistik   

Persentase konsumen 
yang puas akan 
layanan data BPS 

Meningkatkan 
pelayanan data 
dengan berbagai 
media informasi 
(Telepon, 
surat/Fax, email, 
tatap muka) 

Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Jumlah pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data dan 
informasi statistik 
melalui website 

Persentase konsumen 
yang puas terhadap 
akses data BPS 

Meningkatkan 
kemudahan akses 
terhadap data 
dan informasi 
statistik BPS 

Persentase uptime 
layanan jaringan 
komunikasi 

Jumlah metadata 
kegiatan statistik 
sektoral dan khusus 
yang dihimpun 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
kerjasama dengan 
instansi 
pemerintah/swasta 
dalam 
penyelenggaraan SSN 
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  LAMPIRAN   3 

 
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN  

DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK 
TAHUN 2015 

 

Sasaran  
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Program Kegiatan 
Indikator 
Output 

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

1. Peningkatan 
metodologi 
sensus dan 
survei 

Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 
MBS 

Persen 100 Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pemutakhira
n peta 
wilayah kerja 
statistik 

Persentase 
pemutakhir
an peta 
wilayah 
kerja 
statistik 

Jumlah peta 
desa dan blok 
sensus yang di 
update   

Dokumen 
 

2.074 Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pengembang
an 
Metodologi 
Sensus dan 
Survei 

Jumlah 
peta desa 
dan blok 
sensus 
yang 
terupdate 

2. Peningkatan 
pelayanan 
prima hasil 
kegiatan 
statistik 

Persentase 
konsumen yang 
puas akan 
layanan data 
BPS 

Persen 84 Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan 
dan 
Pengembang
an 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Hasil Survei 
Kebutuhan 
Data 

Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses data 
dan informasi 
statistik melalui 
website 

Pengun- 
jung 

1.100.0
00 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan 
dan 
Pengembang
an 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Penyempur
naan dan 
Pengemba
ngan 
website 

Persentase 
konsumen yang 
puas terhadap 
akses data BPS 

Persen 70 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pelayanan 
dan 
Pengembang
an 
Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

Hasil Survei 
Kebutuhan 
Data 

 Jumlah 
metadata 
kegiatan 
statistik sektoral 

Metadata 150 

Program 
Penyediaan 
dan 
Pelayanan 

Pelayanan 
dan 
Pengembang
an 

Jumlah 
metadata 
statistik 
sektoral 
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Sasaran  
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Program Kegiatan 
Indikator 
Output 

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

dan khusus 
yang dihimpun 

Informasi 
Statistik 

Diseminasi 
Informasi 
Statistik 

dan khusus 
yang 
terkumpul 

 
Persentase 
uptime layanan 
jaringan 
komunikasi 

Persen 99 

Penyediaan 
dan 
Pelayanan 
Informasi 
Statistik 

Pengembang
an Sistem 
Informasi 
Statistik 

Persentase 
SLA 
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  LAMPIRAN   4 

  

 CAPAIAN KINERJA TAHUNAN  
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK 

TAHUN 2015 
 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja Program 

(%) 

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

1. Peningkatan 
metodologi sensus 
dan survei 

Persentase 
pemutakhiran 
data MFD dan 

MBS 

Persen 100 100 100,00 

Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi Statistik 

 

Anggaran BPS 
Pusat   

Rp. 1.886.234.000 

Jumlah peta 
desa dan blok 
sensus yang di 

update 

Dokumen 
 

2.074 1.808 87,17 

2. Peningkatan 
pelayanan prima 
hasil kegiatan 
statistik 

Persentase 
konsumen 
yang puas 
akan layanan 
data BPS 

Persen 84 85,4 101,67 

Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi Statistik 

 

Anggaran BPS 
Pusat   

Rp. 2.266.914.000 Jumlah 
pengunjung 
eksternal yang 
mengakses 
data dan 
informasi 
statistik 
melalui 
website 

Pengun- jung 
1.100.0

00 
1.002.812 91,61 

Persentase 
konsumen 
yang puas 
terhadap 
akses data BPS 

Persen 70 81,93 117,04 
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Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja Program 

(%) 

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

 Jumlah 
metadata 
kegiatan 
statistik 
sektoral dan 
khusus yang 
dihimpun 

Metadata 150 478 318,67 

 

Persentase 
uptime 
layanan 
jaringan 
komunikasi 

Persen 99 99 100,00 

Penyediaan dan 
Pelayanan 
Informasi Statistik 

 

Anggaran BPS 
Pusat   

Rp. 
258.361.810.000 
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  LAMPIRAN   5 

 
 

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK  
MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2015 

 

No. Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S3 S2 

S1/ 

DIV 
DIII SLTA SLTP SD 

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

1. 
Direktorat Pengembangan 
Metodologi Sensus dan Survei 

2 19 32 4 7 0 0 64 

2. Direktorat Diseminasi Statistik 0 21 36 10 11 0 0 78 

3. 
Direktorat Sistem Informasi 
Statistik 

3 17 64 2 19 0 0 105 

Jumlah 5 59 130 14 35 0 0 240 
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