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BPS dan owner’s agent STATCAP 
CERDAS menyelengarakan Change
Progress Online Census (CPOC) atau 
lebih dikenal dengan sensus Daring
Internal. CPOC merupakan langkah awal 
dalam menetapkan baseline penentuan 
strategi terbaik dalam mengelola
perubahan di BPS. Sensus tersebutperubahan di BPS. Sensus tersebut
dilakukan untuk mengetahui kesiapan 
seluruh pegawai dalam menghadapi
transformasi di BPS.

Training dilakukan dalam rangka Penyamaan 
persepsi serta melatih kecakapan CC untuk
menyusun program kerja;

Sebagai media untuk komunikasi dua arah serta 
sharing knowledge dengan cara berbagi file.

1. Mewakili seluruh unit kerja BPS  
    (Pusat dan daerah);
2.Tata kelola CAN;
3. Tugas CAN:
a. Bertanggung jawab dalam hal peren-a. Bertanggung jawab dalam hal peren-
canaan, pelaksanaan, monitoring, dan 
evaluasi program perubahan.
b. Melaporkan implementasi pelaksa-
naan RB secara berkala
c. Melaksanakan tugas lain yang 
diberikan Change Leader

pembentukan change agent 
network (CAN)

sensus   daring 
progres   perubahan

Change   Champion   Training 

knowledge   sharing   dengan
collaboration   portal



Whistleblowing System adalah aplikasi yang 
disediakan oleh BPS RI bagi anda yang
memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu 
perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi 
di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik 
Indonesia. Tahun 2015 ada 48 pengaduan dan 
semuanya sudah ditindaklanjuti

Dalam setiap tahapan SE2016 tentu akan 
dijumpai resiko, dengan SPIP, diharapkan 
dapat meminimalisir resiko yang 
kemungkinan muncul dalam setiap 
tahapan kegiatan SE2016 secara 
menyeluruh baik di pusat maupun di 
daerah.

Probity Audit merupakan audit awal 
terkait kegiatan SE2016. Atas
persetujuan pimpinan BPS menugas-
kan inspektorat untuk mengawal
kegiatan SE 2016. Dari hasil evaluasi 
diperoleh beberapa temuan mendasar 
misalnya petugas lapangan tidak 
bekerja sesuai dengan SOP yang 
sudah ditetapkan. Seluruh hasil 
evaluasi dilaporkan ke Sekretariat SE 
untuk ditindaklanjuti. 

probity  audit  se2016

evaluasi  whistle  blowing  system

spip  se2016



BPS melakukan evaluasi terhadap Tusi dan
Nomenklatur terhadap unit kerja di BPS.

BPS melakukan Penataan
Organisasi.

penatan  organisasi

evaluasi  tusi  dan  nomenklatur 
unit kerja  di  bps



Penyempurnaan harmonisasi penataan 
peraturan perundang-undangan yang 
dapat dilihat pada database hasil
harmonisasi

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 
(JDIH) adalah wadah pendayagunaan 
bersama atas dokumen hukum secara bersama atas dokumen hukum secara 
tertib, terpadu dan berkesinambungan 
yang beranggotakan instansi pemerin-
tah, perguruan tinggi, dan lembaga lain 
yang bergerak di bidang pengemban-
gan dokumentasi dan informasi hukum.

persiapan   koneksi   jdih 
bps  ke  jdihn

harmonisasi    peraturan  
perundang-undangan

https://jdih.bps.go.id/



Assessment  untuk  seluruh 
pegawai   dalam   rangka 
pengembangan   pegawai 
berbasis   kompetensi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 
mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan 
madya pada kementerian/lembaga harus dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas 
serta berdasarkan hasil assesment test yang sudah dilakukan untuk 
seluruh pegawai. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 BPS telah menerap-
kan kebijakan promosi jabatan secara terbuka. Lelang jabatan yang 
sudah dilakukan antara lain jabatan pimpinan tinggi madya untuk ja-
batan Inspektur Utama, Sekretaris Utama dan Deputi Sosial. 

Untuk melihat tingkat kompetensi 
pegawai, dilakukan assessment 
untuk seluruh pegawai BPS, pusat 
maupun daerah. Dari hasil asses-
ment dibuat draft perencanaan
pengembangan pegawai (Human 
Capital Development Planning).

Formasi kebutuhan pegawai BPS diusul-
kan web MenPAN RB
(http://formasi.menpan.go.id). E-Formasi 
ini bertujuan untuk bisa mempercepat 
proses administrasi serta menjamin
keakuratan data terkait dengan peta
jabatan, jumlah pegawai, posisi penempa-
tan pegawai, dan lain sebagainya.

BPS melakukan evaluasi terhadap rekapitulasi ja-
batan hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan BPS. 
Hasil evaluasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala 
Badan Pusat Statistik Nomor 749 Tahun 2014.

evaluasi  perencanaan  kebutuhan 
pegawai  5  tahunan  (2015-2019)

proses   penerimaan   pegawai 
transparan   melalui   web 
kemenpan   rb

Promosi  jabatan  secara  terbuka 
untuk  jabatan  tinggi  madya  dan 
jabatan  tinggi  pratama, pengawas  dan 
administrator



Assessment untuk seluruh 
pegawai dalam rangka 
pengembangan pegawai 
berbasis kompetensi

evaluasi  perencanaan  kebutuhan 
pegawai  5  tahunan  (2015-2019)

proses penerimaan pegawai 
transparan melalui web 
kemenpan rb

Promosi  jabatan  secara  terbuka 
untuk  jabatan  tinggi  madya  dan 
jabatan  tinggi  pratama, pengawas dan 
administrator



Penilaian   Kepuasan 
Pelayanan

Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya untuk penggu-
na data saja (eksternal), tetapi hampir semua pengelolaan 
pendukung pelayanan public (internal) juga sudah berbasis 
web. 

Penilaian kepuasan pelayanan diukur 
melalui kuesioner yang secara 
langsung dapat diisi oleh pengguna 
layanan pada PC touchscreen yang 
tersedia di perpustakaan. Untuk 
cakupan yang lebih luas sejak tahun 
2010 sudah dilakukan Survei 
Kebutuhan Data (SKD). Mulai tahun Kebutuhan Data (SKD). Mulai tahun 
2014 SKD sudah dilakukan sampai 
BPS kabupaten dan kota.

Dalam rangka penerapan budaya 
pelayanan prima, sudah dilakukan 
peningkatan kapasitas petugas layanan 
yaitu dengan melakukan pelatihan Bahasa 
Inggris, Infografis dan peningkatan 
pengetahuan petugas tentang produk pengetahuan petugas tentang produk 
statistik yang dihasilkan. 

Untuk memperbaiki kualitas layanan kepada
masyarakat, telah dilakukan evaluasi dan
perbaikan terhadap standar pelayanan dan
maklumat pelayanan. Standar pelayanan dan
maklumat yang telah direvisi sudah diterapkan di maklumat yang telah direvisi sudah diterapkan di 
Pusat Layanan Terpadu (PST) baik di pusat 
maupun di daerah (provinsi dan kabupaten).

Perbaikan  Standar  Pelayanan

Peningkatan  Budaya  Pelayanan 
Prima

Pemanfaatan  Teknologi  Informasi





Berdasarkan pelaksanaan kinerja tahun 
2016, dilakukan reviu terhadap Indikator 
Kinerja Utama (IKU) dan Renstra BPS. 
Reviu ini dilakukan dengan mempertim-
bangkan lingkungan strategis dan rekomen-
dasi dari KemenPAN RB terhadap hasil 
evaluasi dokumen perencanaan BPS.

Pada tahun 2015, perjanjian kinerja hanya dilaku-
kan dan ditandatangani oleh pejabat eselon I dan 
II BPS Pusat serta eselon II, III, dan IV BPS 
Daerah. Pada tahun 2016, penyusunan perjanjian 
kinerja di BPS Pusat diperluas hingga level eselon 
IV. Sedangkan monitoring kinerja triwulan di BPS 
pusat juga diperluas dari level eselon II menjadi 
level eselon III. Adapun di BPS daerah monitoring level eselon III. Adapun di BPS daerah monitoring 
kinerja sudah dilaksanakan hingga level eselon IV

Pembinaan penyusunan SAKIP telah 
diselenggarakan di BPS daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan dan
kapasitas  SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja di BPS daerah akuntabilitas kinerja di BPS daerah 
yang mencakup mekanisme dan 

konsep penyusunan SAKIP, sehingga 
terwujud pemahaman tentang SAKIP 
yang sama antara BPS Pusat dan BPS 

Daerah.

pembinaan  penyusunan  sakip

REVIU  IKU  DAN  REnSTRA

Kewajiban  penandatanganan  pk  unit  kerja  dan 
monitoring  kinerja  hingga  level eselon  iv



Sebagai bentuk komitmen dalam
mengawal perubahan melalui Kepka mengawal perubahan melalui Kepka 
Nomor 467 Tahun 2016  tentang Pengelo-
laan Manajemen Perubahan yang terdiri 
dari Change Leader, Change Manage-
ment Working Group (CMWG), dan 
Change Champion (CC).  Sebagai agen 
perubahan di wilayah kerja atau satuan 
kerja masing- masing, CC memiliki tugas 
untuk menyampaikan perubahan yang 
dilakukan BPS. CC merupakan Role 
Model perubahan bagi seluruh pegawai di 
wilayah kerja masing-masing.

Hasil Sensus Daring menunjukkan 
terjadinya peningkatan dalam
kesiapan organisasi di hampir 
seluruh Provinsi/ Direktorat. 

KETERLIBATAN 
CHANGE CHAMPION

change 
leader
training

hasil sensus  daring



Sebagai tindak lanjut implementasi PP 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
BPS telah membangun sistem e-SPIP 
yang dapat diakses di
https://webapps.bps.go.id/e-spip/web/ 
Pada aplikasi ini, seluruh satker dan unit Pada aplikasi ini, seluruh satker dan unit 
kerja di BPS Pusat dapat melakukan 
identifikasi dan penilaian risiko secara 
mandiri.

BPS kembali melakukan pemilihan Unit Kerja ber-
predikat menuju WBK untuk diusulkan pada tahun 
2017 sebagai upaya pembangunan zona integri-
tas di lingkungan BPS. Pemilihan unit kerja WBK 
dilakukan melalui penilaian mandiri (self assess-
ment) terhadap satuan kerja di lingkungan BPS 
dengan sistem yang masih manual. Penilaian ini 
dilakukan berjenjang dimana Tim Penilai Internal 
(TPI) BPS hanya melakukan penilaian mandiri 
BPS Provinsi, sementara untuk Satker BPS 
Kab/Kota telah dilakukan reviu penilaian oleh BPS 
Provinsi.

BPS membangun sistem Current Audit 
Online, dimana aplikasi tersebut dapat 
diakses di https://spi.bps.go.id/current
Melalui sistem ini diharapkan setiap
kegiatan pengadaan di BPS menjadi 
lebih transparan dan dapat dimonitor 

dengan baik.

pembangunan  sistem  current 
audit  online

Pembangunan -spip

Pembangunan  sistem  dash board  penilaian 
satuan  kerja  menuju  wbk/wbbm





BPS melakukan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dengan tujuan 
untuk mengurangi tumpang tindih dan
disharmonisasi peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan. Beberapa
capaian yang diraih diantaranya
perubahan SOP penyusunan peraturan perubahan SOP penyusunan peraturan 
perundang-undangan, identifikasi dan
pemetaan peraturan perundang-
undangan, kajian undang-undang
statistik, pendokumentasian peraturan
perundang-undangan, sosialisasi
peraturan perundang-undangan

Beberapa capaian yang telah diraih 
antara lain Pengembangan sistem

Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum, Pengembangan Sistem

Pengendalian Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan, dan Penyusunan 

Program Perencanaan Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan.Peraturan Perundang-undangan.

harmonisasi  peraturan 
perundang-undangan

sistem   pengendalian   dalam 
penyusunan   peraturan 
perundang-undangan

https://jdih.bps.go.id/



Kebijakan HCPD BPS disusun dengan 
memperimbangkan Renstra BPS 2015-2019 
yang kemudian dijabarkan sebagai kebutu-
han kompetensi BPS pada tataran 
organisasi dan individu dengan mempertim-
bangkan perubahan lingkungan eksternal 
dan internal, kebijakan pimpinan, perhatian 
publik, perkembangan teknologi, laporan 
assessment center, dan manajemen kinerja.

Pada periode 2016-2017, Biro Kepegawaian BPS 
telah melakukan berbagai pengembangan pada 
SIMPEG-ONLINE berupa beberapa menu dan 
fasilitas baru seperti pengembangan modul dan 
menu pada tahun 2016 dan pengembangan 
modul dan menu pada triwulan pertama tahun 
2017.

Dalam rangka menentukan teknik 
pengembangan diri secara lebih tepat, 

maka perlu diketahui potensi dan 
kemampuan pegawai melalui 
assessment agar teridentifikasi 

kebutuhan  pengembangan kompetensi 
pegawai

pemetaan  kompetensi

human  capital  development  plan

pemutakhiran  sistem  informasi  kepegawaian 
(simpeg-online BPS)



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas 
penggunaan anggaran, pengelolaan
dokumentasi keuangan yang terstruktur dokumentasi keuangan yang terstruktur 
serta sebagai sarana mempertahankan 
status WTP, BPS mengembangkan suatu 
sistem, yaitu Back Office dimulai tahun 
2017. Back Offtice merupakan sistem infor-
masi terintegrasi mulai dari perencanaan,
pengolahan, penggunaan, serta monitoring
anggaran.anggaran.

BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah 
mengembangkan KSA bujursangkar dengan 
pengamatan titik sebagai suatu pendekatan 
baru yang dapat digunakan untuk memperkira-
kan luas tanaman padi dengan menggunakan 
statistik spasial. Sistem ini tidak perlu mendileni-
asi fase pertumbuhan padi, sehingga surveyor 
cukup mendatangi titik-titik pengamatan dan 
mencatat fase pertumbuhan padinya melalui 
sistem komunikasi jaringan internet.

BPS berkomitmen untuk
memodernisasi proses produksi

statistiknya guna merespon kebutuhan statistiknya guna merespon kebutuhan 
pengguna dan Program RB BPS, yang 
didasarkan pada integrasi, koordinasi, 
dan standardisasi proses produksi 
statistik yang lebih baik, eksploitasi
teknologi modern dan penggunaan teknologi modern dan penggunaan 

sumber data yang lebih luas, termasuk 
data administratif.

SBFA

back office

kerangka   sampel   area (KSA)



download

https://perpustakaan.bps.go.id
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