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INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI ACEH 



 
 

Kegiatan Inovasi Pelayanan Informasi Publik : 

SMS Informasi Statistik Terkini Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 

 

A. Masalah, Pendekatan Dan Hasil 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi  

SMS Informasi Statistik Terkini Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 

adalah salah satu cara penyampaian informasi terkini tentang Berita 

Resmi Statistik yang dirilis setiap bulan kepada pengguna data, 

pengunaan media ini dikarenakan dapat mengirimkan informasi secara 

massal dengan efektif, lebih cepat, mudah dan murah. Permasalahannya 

adalah pengguna data yang menerima informasi ini hanya sebatas Kepala 

Dinas, Instansi dan Lembaga terkait, Dosen dan Wartawan.  

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

Kepala Dinas, Instansi dan Lembaga terkait, Dosen dan Wartawan selaku 

pengguna Data dapat langsung menerima informasi tentang Berita Resmi 

Statistik tanpa harus datang ke Kantor BPS Provinsi Aceh, dan 

diharapkan mereka dapat menyampaikan informasi ini kepada 

masyarakat, dan dapat dipakai sebagai informasi untuk membuat 

keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Aceh. 

 

B. Pelaksanaan Dan Penerapan 

1. Pihak yang terlibat  

Kegiatan ini didasari atas ide Kepala BPS Provinsi Aceh, dan 

dilaksanakan oleh Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

(IPDS) BPS Provinsi Aceh bekerjasama dengan PT.Telkomsel. 

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses  

Kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan seluruh kontak person Kepala 

Dinas, Instansi dan Lembaga terkait, Dosen dan Wartawan melalui surat 

dan telpon, setelah seluruh kontak person terkumpul, BPS menghubungi 



 
 

pihak PT.Telkomsel agar menyediakan sarana untuk kegiatan ini, dalam 

hal ini menggunakan Paket WEB2SMS COORPERATE. Dalam 

pelaksanaannya BPS mengalami kesulitan dalam mengumpulkan kontak 

person Kepala Dinas, Instansi dan Lembaga terkait, karena beberapa 

kontak person yang diberikan adalah kontak person staff padahal 

informasi ini harus diterima langsung oleh Kepala Dinas, Instansi dan 

Lembaga terkait, sehingga BPS harus melakukan konformasi ulang. 

 

3. Keahlian Pelaksana  

Bidang IPDS selaku pelaksana hanya melakukan input data kontak 

person ke website PT.Telkomsel dan melakukan pengiriman sms 

terutama hasil press release setiap bulan melalui website tersebut. 

 

4. Sumber Pembiayaan  

Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya berasal dari anggaran BPS 

Provinsi Aceh. 

 

5. Monitoring dan Evaluasi  

Sejauh ini sistem monitoring yang dilakukan hanya melihat berapa banyak 

penerima informasi yang sudah menerima sms ini, dan melakukan 

evaluasi jika masih ada pengguna data yang belum masuk database. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI SUMATERA UTARA 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

( 

Nama Unit : BPS Provinsi Sumatera Utara . 

Kategori Pelayanan : Pelayanan seeara online 

Alamat : Jalan Asrama No. 179 Medan 

Nama Pimpinan : Jr. Wien Kusdiatmono, MM 

Unit : Bidang JPDS 

Nama Kontak : Robby Hasan Pangaribuan, SST, MT 

Telepon/Mobile Phone : 081376923800 

No. Fax 

Email : robby@bps.go.id 

Kriteria : Aksesibilitas 

Ringkasan Eksekutif 

62,11 persen dari seluruh konsumen data kelompok ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 

membutuhkan data harga, inflasi, dan keuangan. Aplikasi Android tentang data harga ini 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mempermudah konsumen untuk 

mengakses data harga dimana saja dan kapan saja. Hasil pengumpulan data harga yang 

dilakukan setiap bulan ini juga akan d-publish setiap bulan. 

Mengetahui, 

Kabid JPDS 

BPS Provi si Sumatera Utara 

Tjahjo, M.Se, M.Eng 

Pembuat Program 

n, SST, MT 



DOKUMEN KEGIATAN INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

• Harga barang dan jasa merupakan salah satu data yang dikumpulkan setiap bulan 

secara rutin oleh BPS Provinsi Sumatera Utara 

• 62,11 persen dari seluruh konsumen data kelompok ekonomi di Provinsi Sumatera 

Utara membutuhkan data harga, inflasi, dan keuangan. (sumber: Analisis Hasil Survei 

Kebutuhan Data 2013, BPS) 

• Indonesia menduduki posisi 5 besar negara pengguna aktif smartphone, sekitar 14 

persen dari seluruh total pengguna p~nse!. 

(sumber: http://inet.detik.com!read!2014!02!03!171002!248S920!317!indonesia

masuk-S-besar-negara-pengguna-smartphone) 

• Android merupakan platform open source, sehingga lebih fleksibel dalam 

mengembangkan aplikasi 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

• Mempermudah konsumen data dalam mengakses data kelompok ekonomi, 

khususnya data harga di mana saja dan kapan saja 

• Hasil pengumpulan data harga yang dilakukan setiap bulan ini akan dapat 

diumumkan juga setiap bulan, dimana sampai dengan saat ini data harga hanya rilis 

setiap tahun 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

.• Penggagas : Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng (Kabid IPDS) 

• Pelaku Utama : Robby Hasan Pangaribuan, SST, MT (Staf Seksi IPD Bidang IPDS) 

• Penggerak : 1. Ir. Wi en Kusdiatmono, MM (Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara) 
2. Bismark Saor Pardamean, M.Eng (Kabid Statistik Distribusi) 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

• BPS Kota melakukan pengumpulan data harga setiap bulan 

• BPS Kota mengirimkan data harga setiap bulan ke BPS RI dengan memberikan 

tembusan (cc.) ke BPS Provinsi -7 selama ini BPS Kabupaten/Kota hanya 

mengirimkan data harga ke BPS RI 

• Data harga yang diterima di BPS Provinsi akan dilakukan penyesuaian dengan 

database aplikasi yang selanjutnya akan diunggah ke aplikasi 

• Update data harga dilakukan setiap bulan ketika data harga telah diterima dari BPS 

Kota 

3. Keahlian Pelaksana 

• Staf yang menguasai penggunaan komputer yang sebelumnya telah dilatih tentang 

aplikasi Android ini 

• Staf Bidang Distribusi yang menangani tentang data harga untuk memastikan agar 

update data pada aplikasi tepat waktu 

• Administrator yang memahami tentang pemrograman Android untuk mengantisipasi 

jika terjadi permasalahan pada aplikasi 



4. Sumber Pembiayaan 

• Tidak ada pembiayaan 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Aplikasi ini akan dievaluasi menurut poin-poin berikut: 

• Berapa banyak user yang mengunduh dan meng-install aplikasi ini? 

• Data harga dari komoditi apa saja yang sering diakses oleh user? 

• Bagaimana karakteristik user yang menggunakan aplikasi ini? 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

• Aplikasi mobile seperti ini sangat berguna bagi konsumen, sehingga perlu 

dikembangkan lagi untuk data-data yang lain 

• Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang dilakukan 

BPS Provinsi Sumatera Utara 

• Pembangunan aplikasi ini mendorong perbaikan pelayanan informasi publik di BPS 

Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan 

2. Peluang Replikasi 

• Ketersediaan data harga yang dikumpulkan oleh BPS Kota setiap bulan akan sangat 

memungkinkan apabila aplikasi ini direplikasi atau didiseminasikan oleh BPS Provinsi 

yang lain 

• Karena kegiatan pengumpulan data harga di BPS seluruh Indonesia sama, maka 

peluang untuk replikasi menjadi sangat besar 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI RIAU 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit   : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 

Kategori Pelayanan  : Pelayanan Statistik Terpadu   

Alamat   : Jl. Patimura No.12 Gobah, Pekanbaru, Riau 

Nama Pimpinan  : Drs. Mawardi Arsad, M.Si 

Unit    : Diseminasi dan Layanan Statistik 

Nama Kontak  : Vera Renianti N, SE 

Telepon/ Mobile Phone :  08127681221 

No. Fax   : (0761) 21336 

Email    : veraamsya@bps.go.id 

Kriteria   : Pelayanan Data   

 

Ringkasan Inisiatif : 

Mempertimbangkan bahwa pengguna data yang datang ke PST BPS Provinsi Riau 

adalah masyarakat dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa yang memanfaatkan 

waktu jeda kuliah dan karyawan/wati dari sebuah kantor/instansi, dimana mereka 

biasanya memanfaatkan waktu istirahat di kantornya untuk mencari data yang 

dibutuhkan ke PST BPS Provinsi Riau, maka inisiatif yang dikemukakan oleh BPS 

Provinsi Riau adalah meniadakan jam istirahat pelayanan. Sehingga jam pelayanan 

adalah sepanjang jam kerja resmi.  

Setelah pemberlakuan inisiatif ini, kegiatan pelayanan di ruang pelayanan semakin 

dinamis, terdapat peningkatan jumlah pengguna data yang datang (terlihat dari 

peningkatan jumlah pengunjung yang mengisi buku tamu pada menu PST), hal ini 

karena pengguna data merasa kebutuhannya diperhatikan dan terlayani dengan baik. 

Agar inisiatif dapat terlaksana dengan baik, disusun daftar piket yg efektif. 

 

 

 

 

mailto:veraamsya@bps.go.id


A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang dihadapi : 

Pada saat jam istirahat pelayanan di PST BPS Provinsi Riau, yaitu jam 

12.00 – 13.00 wib, beberapa kali terjadi para pengguna data (pengunjung 

PST) terpaksa harus menunggu di lobby, hal ini karena petugas pelayanan 

sedang memanfaatkan jam istirahat untuk makan siang dan beribadah. 

Untuk mengatasi hal tsb, muncul inisiatif untuk meniadakan jam istirahat 

pelayanan, jadi pelayanan dibuka secara terus menerus sepanjang jam 

kerja resmi di BPS Provinsi Riau. Agar petugas pelayanan tetap mendapat 

kan hak untuk makan siang dan beribadah, maka disusun jadwal piket, 

dimana petugas yang piket harus berada di ruang pelayanan pada jam 

12.00 – 13.00 wib, dan bergantian dengan petugas yang lain setelah ada 

penggantinya. 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat : 

Suatu hal yang sangat penting terlihat dari penerapan inisiatif ini adalah, 

pengguna data merasa kebutuhannya diperhatikan serta terlayani dengan 

baik dan maksimal, mereka akan pulang dengan membawa kesan bahwa 

datang ke PST BPS Provinsi Riau adalah suatu hal yang menyenangkan, 

dan mereka selalu ingin datang kembali. Dulu apabila mereka datang pada 

jam istirahat pelayanan, diharuskan menunggu, padahal mereka juga 

punya keterbatasan waktu, maka sekarang mereka bisa datang kapan saja 

sepanjang itu pada jam kerja resmi. Ini bisa memberi dampak 

meningkatnya jumlah pengunjung PST BPS Provinsi Riau dari waktu ke 

waktu. 

 

 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat : 

Penggagas inisiatif ini adalah Kepala Bidang dan Bagian di lingkungan BPS 

provinsi Riau, yaitu dari hasil rapat  Pembahasan Standar Pelayanan Publik 

di PST BPS Provinsi Riau, dimana BPS Provinsi Riau membahas standar 

pelayanan tersebut melaui rapat internal (tidak melibatkan pihak lain) 

dengan pertimbangan efisiensi waktu dan efektifitasnya. 

 

2. Strategi dan Pengorganisasi Proses : 

Agar inisiatif dapat terlaksana dengan baik, disusun daftar piket yg efektif 

sehingga setiap petugas pelayanan (yang jumlahnya hanya tiga orang) tidak 

merasa terhambat haknya untuk beristirahat. Daftar piket yang disusun 

bersifat tentatif, dimana jika pada saat jadwal piket seorang petugas 

berhalangan, maka dapat digantikan oleh petugas yang lain berdasarkan 

kesepakatan.   



3. Keahlian Pelaksanan : 

Petugas pelayanan harus dapat melayani pengguna data dengan baik dan 

paham tentang data-data yang ada, meskipun melayani pada saat jam 

istirahat kantor, petugas dituntut untuk tetap melakukan pelayanan yang 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

 

4. Sumber Pembiayaan : 

Tidak ada biaya yang ditimbulkan oleh inisiatif ini, sehingga tidak 

diperlukan pembiayaan khusus. 

 

5. Monitoring dan Evaluasi : 

Monitoring terhadap strategi/inisiatif ini adalah melalui ada atau tidak 

adanya pengguna data yang duduk menunggu di lobby yang disebabkan 

karena petugas pelayanan tidak ada di ruang pelayanan. 

 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama : 

Sesuai dengan motto PST yaitu ‘Melayani dengan Hati’, terasa sekali bahwa 

tidak hanya sebagai slogan yang terpajang, tetapi dalam pelaksanaannya, 

dengan memegang teguh pesan yang tersirat dalam motto tersebut, akan 

membuat petugas pelayanan ikhlas melakukannya, dalam masa jam 

istirahat kantor sekalipun, dengan keyakinan bahwa sedikit bantuan yang 

diulurkan akan memberi manfaat yang besar bagi pengguna data. 

 

2. Peluang Replikasi : 

Jika sebelum penerapan inisiatif ini masih terlihat ada pengguna data yang 

harus menunggu waktu pelayanan dimulai, maka saat sekarang, hal itu 

tidak terlihat lagi, mereka bisa langsung masuk ke ruang pelayanan karena 

selalu ada petugas yang siap melayani. 

Inisiatif ini seharusnya bisa diterapkan di ruang pelayanan publik yang 

lain, seperti pelayanan kesehatan misalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI JAMBI 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit  : Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Jambi 

Kategori Pelayanan : Diseminasi statistik dan layanan pengaduan 

Alamat   : Jl. A. Yani No.04 Telanaipura Jambi 36122 

Nama Pimpinan  : Yos Rusdiansyah, SE., MM. 

Unit   : BPS Provinsi Jambi 

Nama Kontak  : Lalu Yuriade Maulana, S.ST 

Telepon/Mobile Phone : (0741) 60497 / 0822802802212 

No. Fax   : (0741) 60802 

E-mail   : perpus1500@bps.go.id , bps1500@bps.go.id 

Kriteria   : Standar Pelayanan, Efisiensi, Responsivitas, Partisipasi Publik,  

  Partnership dan Aksesibilitas 

 

Ringkasan Inisiatif 

 

Program inovasi pada unit pelayanan Pusat Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Jambi 
meliputi pemasangan Pusat Informasi Digital dengan LCD yang dibangun  dengan 

aplikasi CMS dan database MySQL dan terkoneksi dengan website BPS Provinsi Jambi, 

pemasangan poster dinding “Jambi Terkini” dan Aplikasi Diseminasi Online yang 
digunakan untuk memantau ARC BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

Pemasangan Pusat Informasi Digital yang ditampilkan melalui LCD yang terkoneksi 

dengan website BPS Provinsi Jambi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 
konsumen data secara multimedia baik publikasi terbaru, running text informasi terkini 

dan video kegiatan statistik. Poster dinding “Jambi Terkini” berisi data-data terbaru 

Provinsi Jambi meliputi data inflasi, kemiskinan dan data strategis BPS lainnya yang 
dicetak tiap bulannya. 

 

Sistem Aplikasi Diseminasi Onlie dimaksudkan untuk memudahkan pimpinan dan 
subject metter dalam memantau terbitan ARC BPS Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota 

se-Provinsi Jambi dan juga bisa memberikan pemberitahuan secara otomatis oleh sistem 

seminggu sebelum publikasi itu terbit. 

 
Pemasangan Poster “Jambi Terkini” dimaksudkan untuk memberikan informasi secara 

rutin tiap bulannya kepada pengguna data ataupun pegawai intern secara menyeluruh.  

  

 

 

 

mailto:perpus1500@bps.go.id


A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

 

Persoalan yang mendasari munculnya inisiatif dari tim PST BPS Provinsi Jambi 
diantaranya adalah banyaknya permintaan data terkini oleh konsumen data dimana data 

yang diminta tersebut adalah data sama yang berulang-ulang oleh konsumen data yang 

berbeda. Akibatnya tim PST Provinsi Jambi akan melayani banyak konsumen data dengan 
jawaban yang sama. Oleh karena itu, perlu disiasati dengan menampilkan data terkini 

Provinsi Jambi baik dalam tampilan layar LCD maupun dalam poster dinding “Jambi 

Terkini”. Dengan demikian kebutuhan data terkini dari konsumen dapat terlayani dengan 
efektif dan efisien. 

 

Penggunaan Sistem Diseminasi Online BPS Provinsi Jambi dimaksudkan untuk 

memudahkan subject metter atau pimpinan dalam memantau perkembangan rencana terbit 
ARC Publikasi di seluruh BPS Provinsi Jambi. 

 

   

 

 

 

 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

 

Hasil dari program inisiatif yang dilakukan oleh tim PST BPS Provinsi Jambi dapat 

dirasakan secara nyata baik oleh konsumen data (masyarakat) maupun oleh tim PST 
sendiri. Kemudahan akses data terutama data-data terbaru melalui pemasangan LCD, 

poster dinding “Jambi Terkini”, Sistem Diseminasi Online secara signifikan dirasakan 

oleh konsumen data. Selain itu, pelaksanaan program inisiatif tersebut sangat membantu 
tim PST BPS Provinsi Jambi dalam peningkatan kualitas standar pelayanan. 

 

Sebelum diterapkan program inisiatif tersebut, konsumen data langsung menanyakan 

kepada petugas perpustakaan mengenai data-data yang diminta terutama data terbaru. 
Karena bayaknya konsumen data yang datang maka petugas perpustakaan menjadi 

kewalahan, padahal data yang diminta tersebut adalah data yang sama. Selain melayani 

permintaan data, petugas PST juga melayani konsumen yang meminta dicarikan buku atau 
publikasi. Hal ini mengakibatkan tumpang tindihnya tugas pelayanan sehingga menjadi 

tidak efisien. Selain itu  juga untuk memantau rencana terbit BPS Provinsi Jambi dan 

seluruh Kabupaten/kota juga diperlukan waktu yang cukup. Setelah diterapkannya 
program inisiatif tersebut, pelayanan PST BPS Provinsi Jambi menjadi lebih efisien 

sehingga dapat meningkatkan standar mutu pelayanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

 

Pihak yang terlibat dalam program inovasi PST BPS Provinsi Jambi adalah seluruh 
unsur pimpinan BPS Provinsi Jambi. Data disuplai dari seluruh bidang teknis, 

sedangkan bagian Tata Usaha mensuplai dari sisi pendanaan, administrasi dan 

perawatan. Pelaku utama program inovasi PST adalah bidang IPDS terutama di 
Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik.   

 

Keterlibatan pihak lain di luar BPS Provinsi Jambi meliputi pemerintah daerah, 
organisasi masyarakat, LSM, swasta dan mahasiswa adalah dengan memberikan 

masukan, saran dan kritik yang disampaikan ke PST BPS Provinsi Jambi, baik 

melalui tulisan di Kotak saran, SMS, telepon atau langsung disampaikan secara lisan 

ke petugas PST.  
 

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

 

Perencanaan untuk program inovasi PST BPS Provinsi Jambi dimulai dengan 
megadakan rapat teknis bidang IPDS guna menanggapi berbagai masukan, saran, 

kriktik dan keluhan yang disampaikan oleh konsumen data kepada petugas PST. 

Hasil dari rapat teknis tersebut berhasil memetakan kebutuhan dan standar pelayanan 

yang efisien untuk diterapkan sebagai bentuk inisiatif program pelayanan. Hasil rapat 
juga menghasilkan pembagian tugas pelaksanaan yaitu ada yang mengerjakan Poster 

dinding “Jambi Terkini”, ada yang bertugas memasang LCD yang terintegrasi dengan 

website BPS Provinsi Jambi, ada yang bertugas membuat program aplikasi 
Diseminasi Online. 

 

Dalam pelaksanaannya, program inovasi PST mengalami beberapa kendala 
diantaranya adalah rusaknya infrastruktur IT yaitu printer besar untuk mencetak 

poster dinding “Jambi Terkini”, lambatnya loading jaringan Wi-fi untuk akses 

internet dan kesibukan petugas PST akibat adanya kegiatan sensus atau survei dimana 

akan mengurangi konsentrasi dalam melayani konsumen data. 
 

Solusi dari beberapa kendala di atas adalah dengan memperbaiki printer yang rusak 

dan menambah bandwitch untuk jaringan internet. Adapun untuk tumpangtindihnya 
pekerjaan petugas PST dengan tugas pada kegiatan sensus atau survey, langkah yang 

dilakukan adalah membuat matriks pembagian tugas dengan harapan dapat terpetakan 

tugas dan kewajiban petugas PST agar dapat terlaksana dengan baik tanpa ada yang 

harus dikorbankan.   
 

 

 

 

 

 



3. Keahlian Pelaksana 

 

Keahlian pelaksana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program inovasi PST BPS 

Provinsi Jambi diantaranya adalah:  
- Programmer, untuk membuat dan memperbaiki program aplikasi untuk 

sistem informasi PST 

- Teknologi Informasi, untuk merawat komponen IT 
- Pustakawan, untuk mengelola perpustakaan 

- Statistik, untuk melayani konsultasi statistik 

- Ekonomi dan Demografi, untuk membuat analisa ekonomi dan demografi 

 

 

4. Sumber Pembiayaan 

 
Sumber pembiayaan penyelenggaraan program inisiatif PST BPS Provinsi Jambi 

adalah dari DIPA BPS Provinsi Jambi. Sumber pembiayaan dari luar BPS Provinsi 

Jambi belum dibutuhkan dan karena memang belum ada aturannya. 
 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

 
Sistem monitoring dilakukan dengan memeriksa data yang ter-update di Poster 

dinding dan website. Sedangkan untuk program Aplikasi dilakukan dengan selalu 

memastikan bahwa program aplikasi dapat dijalankan dengan baik setiap harinya. 
 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI  

1. Pembelajaran Utama 

 

Pembelajaran utama yang diperoleh dari pelaksanaan program inovasi ini adalah 
semakin bartambahnya wawasan statistik dan data baik bagi konsumen data maupun 

bagi petugas PST sendiri. Penggunaan Program Aplikasi Diseminasi Online semakin 

menambah kemahiran dan pengalaman programmer PST, petugas PST jadi semakin 

terbuka dengan kemajuan IT. Hal ini menjadi pembelajaran positif bagi petugas PST 
untuk semakin meningkatkan standar layanan pada masyarakat di masa mendatang. 

 

 

2. Peluang Replikasi 

 

Program inovasi PST BPS Provinsi Jambi sangat memungkinkan untuk diterapkan di 

unit kerja lainnya. Untuk Poster dinding “Jambi Terkini’ dapat dengan mudah 
diterapkan dengan mengubah judulnya misalnya “Aceh Terkini”. Adapun khusus 

untuk Program Aplikasi Diseminasi Online dapat digunakan untuk diterapkan di tiap 

provinsi se-Indonesia untuk mempermudah dan efisiensi pemantauan ARC 
Publikasi. 

 

 

  



Lampiran Tampilan Aplikasi 

 

1. APLIKASI SISTEM INFORMASI DIGITAL LCD 

Foto Terlampir. 

Fungsi: 

- Menampilkan Publikasi terbitan terbaru (koneksi online dengan 

website BPS Jambi) 

- Menampilkan Running Text informasi data terkini (koneksi online 

dengan website BPS Jambi) 

- Menampilkan berbagai video kegiatan statistik yang dilakukan BPS 

Provinsi Jambi (koneksi offline ke server BPS Jambi) 

-  

2. PEMASANGAN POSTER “JAMBI TERKINI” 

 

Gambar Terlampir. 

Fungsi: Memberikan informasi secara ringkas data strategis BPS dan BRS 

yang dibuat tiap bulannya. 

 

3. APLIKASI DISEMINASI ONLINE 

 

 

Fungsi : 

1. Memberikan informasi terbaru jadwal rilis dalam tiap bulannya dan mengirimkan 

informasi publikasi yang harus rilis secara otomatis dengan sistem ke 

penanggung jawab publikasi. 

Sebagai contoh:  Jambi Dalam Angka ------ waktu rilis 15 hari lagi. 

2. Dapat digunakan sebagai sharing file BRS dan monitoring pengumpulan data 

survei kegiatan BPS. 
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INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI LAMPUNG 



Usulan inovasi untuk layanan publik: 

1. Karena saat ini media sosial seperti facebook atau twitter, merupakan media yang banyak 

digunakan secara aktif oleh masyarakat dan cepatnya informasi dapat disampaikan melalui 

media-media ini, diusulkan BPS memiliki akun resmi di media sosial yang selalu up to date. 

Pengelola dilakukan oleh beberapa seksi/staf khusus yang diperkuat dengan adanya surat tugas. 

Saat ini BPS Lampung sendiri telah memiliki akun fb yaitu “Humas BPS Provinsi Lampung”    dan 

akun twitter yaitu @HumasBPSLampung, namun belum disosialisasikan dengan maksimal. 

2. Menyediakan hotline melalui telepon. Layanan ini akan mempermudah konsumen, terutama 

konsumen yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari kantor BPS. Misalnya untuk 

menanyakan apakah data yang dicari tersedia atau tidak. Jika memungkinkan, data dapat 

disampaikan melalui telepon. Namun jika terlalu banyak, dapat diarahkan untuk mengunjungi 

kantor BPS. Hal ini akan mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke PST namun tidak 

mendapatkan data yang dicari karena data tidak tersedia. 

3. Menyediakan layanan permintaan data dalam website BPS. Website BPS saat ini agar dapat 

ditambahkan fitur form untuk layanan permintaan data, dimana setiap permintaan data dari 

konsumen/pengguna data terekam pada database termasuk informasi dari data yang diberikan 

dan petugas yang memberi layanan. 

4. Membuat aplikasi android berisi data-data utama BPS yang dapat diakses secara online maupun 

offline. 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
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PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit    : BPS Provinsi Kepulauan Riau 

Kategori Pelayanan  : Penyebaran Informasi Online via Android 

Alamat    : Jl. Kijang Lama No. A8 Tanjungpinang Kepulauan Riau 

Nama Pimpinan   : Agus Setiawan, M.Env.Sc 

Unit    : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Nama Kontak   : 1. Eko Aprianto, SST. M.T.I. 

  2. Eling Kusnandar Haristanto, Amd. 

Telepon/Mobile Phone : (0771) 4571131/08127093475 

No Fax   : (0771) 4571132 

Email    : bps2100@bps.go.id 

Kriteria    : Efisiensi, Aksesibilitas  

Ringkasan Inisiatif   

 

 Penyebaran informasi online di BPS Provinsi Kepulauan Riau selama ini  masih 

mengandalkan website yang berjalan pada browser konvensional. Seiring meluasnya 

penyebaran mobile device dalam hal ini smartphone atau tablet berbasis Android, 

maka penetrasi ke perangkat tersebut dapat menjadi suatu terobosan tersendiri. 

Melihat potensi tersebut, maka dibuatlah sebuah inisiatif guna memanfaatkan 

mobile device berbasis Android tersebut sebagai sarana penyebaran informasi BPS. 

Inisiatif tersebut adalah membuat aplikasi berbasis Android yang menampilkan data 

dan informasi yang tersedia di BPS secara online. 

Comment [d1]:  

Comment [I2]:  

mailto:bps2100@bps.go.id
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Inisiatif ini coba dikembangkan untuk lebih menyebarluaskan data 

dan informasi BPS ke masyarakat melalui mobile device. Media 

mobile dipilih karena saat ini pengguna mobile device tersebar 

cukup luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyebaran 

data dan informasi BPS dengan lebih cepat dan mudah. Pemilihan 

aplikasi berbasis Android salah satunya karena perangkat berbasis 

Android banyak digunakan. Kendala yang dihadapi terkait inisiatif 

ini antara lain banyaknya jenis perangkat Android terkadang 

membuat tampilan aplikasi tidak sesuai keinginan.  

Hasil yang diharapkan melalui penerapan inovasi ini adalah 

penyebarluasan data dan informasi BPS ke masyarakat semakin 

luas. Para pengguna data maupun pemangku kepentingan dapat 

memanfaatkan gadget mereka untuk lebih cepat mengakses data 

BPS. Dengan demikian dampaknya adalah data dan informasi BPS 

dapat lebih mudah dan cepat diterima pengguna data sehingga 

dapat segera dimanfaatkan. 
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Penggagas Kepala Bidang IPDS, Pelaku Utama Staf Seksi Integrasi 

Pengolahan Data, dan Penggerak Kepala Seksi Integrasi 

Pengolahan Data. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik 

melakukan support  data dan informasi yang dibutuhkan. Para 

pengguna data yang memanfaatkan aplikasi ini nantinya dapat 

memberikan masukan maupun saran terkait pengembangan 

aplikasi ini ke depannya. 

Strategi untuk menyebarkan aplikasi ini diawali dengan 

memberikan informasi di website BPS Kepulauan Riau dan 

pengunjung PST. Selanjutnya aplikasi akan ditempatkan di 

Google Play  agar penyebarannya lebih luas. 

Keahlian pelaksana dalam operasionalnya dari sisi pengguna 

adalah mampu menggunakan aplikasi yang berada di mobile 

gadget miliknya. Dari sisi pengembang, maka harus memiliki 

kemampuan pemrograman website sekaligus pemrograman 

aplikasi Android. 
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Inisiatif ini dibiayai secara mandiri dengan didukung oleh 

pimpinan di BPS Provinsi Kepulauan Riau 

Aplikasi ini mempunyai mekanisme monitoring yang dapat 

diketahui secara langsung dan online serta real time. Saat ini 

rekap yang mengakses data dan informasi BPS melalui aplikasi 

dapat diketahui secara cepat. 

Secara umum, inisiatif ini dapat menjadi salah satu cara bagi BPS 

untuk meningkatkan penyebarluasan data dan informasi yang 

tersedia. Keberadaan aplikasi ini dapat menjadi terobosan dalam 

keterbukaan informasi publik yang dapat diakses kapan pun, 

dimana pun, dan oleh siapa pun. 
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Inisiatif ini sangat mungkin diterapkan untuk kegiatan lain 

ataupun di tempat lain. Pada era global ini, keinginan pengguna 

data dan pemangku kepentingan untuk memperoleh data secara 

cepat. Hal lain yang juga mendukung adalah penetrasi mobile 

gadget di masyarakat yang semakin luas. 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI DKI JAKARTA 



Nama Unit 

Kategori Pelayanan 

Alamat 

Nama Pimpinan 

Unit 

Nama kontak 

Telephone/HP 

No. Fax 

Email 

Kriteria 

Ringkasan Inis iatif 

PENGUSULAN PRAKTI K INOVASI 

: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

: Pelayanan Statistik Terpadu 

: JI . Salemba Tengah No. 36-38, Paseban Senen 

Jakarta Pusat 10440 

: Nyoto Widodo 

: Badan Pusat Statistik Provinsi OKI Jakarta 

: Yayat Rochadiyat 

; 021-31928493 

; 021-3152004 

: pst3100@bps.go.id 

: Pelayanan Publik 

Data dan informasi statistik merupakan rujukan bagi upaya pembangunan ekonomi suatu 

negara serta diperlukan untuk melakukan evaluasi program-program suatu negara agar sasaran

sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat dan efektif. Untuk dapat memenuhi 

keinginan masyarakat akan kebutuhan data dan informasi secara menyeluruh namun mudah untuk 

dibaca, maka PST BPS Provinsi DKI Jakarta membuat Informasi Statistik (INFOSTAT) yang memuat 

berbagai macam data dan informasi secara ringkas. Infostat int diterbitkan setiap bulan membuatnya 

berbentuk leaflet dan mudah dibawa kemana saja. Hal ini cukup efektif dalam penyebaran data dan 

informasi ke masyarakat. 

Selain Infostat, kami juga mengumpulkan klipping koran baik koran digital maupun surat 

kabar yang kami terima setiap hari. Berita yang kami kumpulkan meliputi berita innasi, perdagangan, 

perekonomian, pertanian, transportasi, industri, kesejahteraan sosial, pariwisata, dan berita umum . 

Berita yang kami kumpulkan ini dapat menjadi bahan referensi bagi penulis serta bahan penelitian 

bag i peneliti serta sebagai pengetahuan akan berita terkini bagi masyarakat. 

Kedepannya hasi1 klipping sural kabar ini, akan dibuat menjadi sebuah data warehouse yang 

berisi tentang kumpulan semua berita serta untuk mempermudah dalam proses pencariannya kami 

menyediakan program search Engine agar pengguna data dapat langsung menemukan berita yang 

dimaksud. 

Demikian beberapa inovasi yang kami lakukan dengan harapan apa yang menjadi inovasi 

dari kami akan berguna bagi masyarakat serta segala informasi dan berita akan sampai ke 

masyarakat, sehingga masyarakat akan mencintai statistik. 



A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASll 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Oihadapi 

Beragamnya data dan informasi serta penyajian data yang tidak ringkas membuat 

pengguna data patah semangat untuk mencari data yang dibutuhkan sehingga 

memperburuk citra pelayanan informasi di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) karena 

berasumsi data yang dimiliki terlalu rumit dan menyusahkan. Hal ini membuat kami 

mencoba untuk melakukan ringkasan data yang kami miliki dan menampilkannya dengan 

lebih simple dalam bentuk leaflet dan mudah untuk dibawa kemanapun juga sehingga 

pengguna data dapat membaca tabel serta mencar; informasi lebih cepat . Selain infostat 

kami juga membuat kliping surat kabar baik secara online maupun tidak yang rencananya 

dibentuk secara digital serta untuk memudahkan pencarian topik yang dicari kami 

berencana untuk membuat search engine. 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

Perubahan yang dicapai setelah dibuatnya Infostat cukup berdampak positif. Bukan 

hanya pegawai BPS yang semakin paham dengan data dan informasi terkini tetapi juga 

masyarakat yang semakin familiar dengan statistik. Ini dikarenakan karena bentuknya yang 

mudah dibawa kemana-mana serta isinya yang cukup ringkas tetapi memuat semua 

informasi data terkini. 

Untuk kliping surat kabar sangat bermanfaat bagi penulis maupun peneliti untuk 

menjadi sumber tambahan (referensi) bagi tulisan/topik mereka yang selama ini serta 

masyarakat dapat mengikuti tren be rita terkini dengan topik-topik khusus tanpa kesulitan 

mencarinya. Search engine akan membantu masyarakat menemukan topik yang diinginkan. 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Dalam hal inovasi publik ini ada beberapa pihak yang terlibat antara lain Kepala BPS 

provinsi DKI Jakarta sebagai penggagas utama dan untuk penggerak serta pelaku utama 

adalah Bidang IPDS sebagai pembuat leaflet serta kliping dan rencana programnya. 

2. Strateg; dan Pengorganisasian Proses 

Dalam hal menghadapi kendala . perlu adanya kerjasama dengan Subject Matter 

Bidang lain untuk meminta data-data yang terkini . Untuk pengambil keputusan adalah 

Bidang IPDS apabila ada masalah yang berkaitan dengan data maupun tampilan. Selain itu 

Standar Operating Prosedure (SOP) sangat diperlukan dalam membuat leaflet Infostat dari 

Seksi Diseminasi dan layanan Statistik sebagai bagian dalam menyebarluaskan infostat 

maupun berita surat kabar yang berkaitan dengan data. 

3. Keah lian Pelaksana 

Dalam hal ini tidak diperlukan keahlian khusus. Keahlian yang terpenting adalah 

pengetahuan tentang statistik serta komunikasi yang lancar sebagai modal utama untuk 

mempromosikan data dan informasi statistik. 



• 

4. Sumber pembiayaan 

Sumber pembiayaan adalah APBN. Biaya yang diperlukan tidak besar karena yang 

diperlukan adalah printer dan kertas serta perala tan elektronik lainnya seperti PC, Scanner, 

jaringan internet dan Printer. 

S. Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan eva luasi dilakukan setiap sebulan sekali bersamaan dengan 

diadakannya press release untuk mendapatkan angka inflasi yang ditulis dalam Inf05tat 

serta data dari subject matter untuk data terbaru. Monitoring dan klipping surat kabar 

dilakukan setiap hari, apakah petugas klipping surat kabar sudah melakukan tugasnya atau 

belurn. 

C. KEBERLANJUTAN DAN PElUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

Pembelajaran utama yang diperoleh adalah masyarakat mengenal data dan 

informasi statistik. Statistik bagi kebanyakan orang adalah hal yang su lit serta rumit 

sekarang menjadi mudah dibaca dan dimengerti. Hal terpenting adalah dengan data bisa 

mencapai tujuan negara secara efektif. Minat baca juga meningkat dengan adanya klipping 

surat kabar dengan fasilitas search engine. 

2. Peluang Replika 

Untuk inovasi publik yang ditawarkan ini, kemungkinan akan diminati oleh BPS 

Provinsi lain pada khususnya serta instansi penyedia data lain pada umumnya. Selain itu 

kedepannya bukan hanya klipping koran yang dapat dibuat sebagai file digital tetapi 

rangkuman beberapa tayangan televisi yang mengetengahkan tentang informasi dan data 

untuk membangun negara. 

Jakarta. Juni 2014 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI JAWA BARAT 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit   : BPS Provinsi Jawa Barat 

Kategori Pelayanan  : Pelayanan Statistik Terpadu 

Alamat    : Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124 

Nama Pimpinan   : H. Gema Purwana Purwana, SE, M.Si 

Unit    : Display Informasi Statistik 

Nama Kontak   : Asep Sutisna, SST 

Telepon/Mobile Phone  : 081322099364 

No. Fax    : 022-7213572 

Email    : diseminasi3200@bps.go.id 

Kriteria    : Informasi Elektronik di Ruang Tunggu 

 

Ringkasan inisiatif 

Informasi elektronik berupa data-data terkini yang dirilis tiap bulan yang ditampilkan dalam bentuk 

grafik, teks, maupun tabel dan ditayangkan melalui media LCD. Media informasi tersebut diletakkan di 

ruang tunggu dengan harapan dapat memberikan informasi kepada para tamu yang datang ke BPS 

Provinsi Jawa Barat. 

  



A. MASALAH, PENDEKATAN, DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Dasar munculnya inisiatif ini yaitu keinginan untuk menyediakan media yang memungkinkan 

tamu yang berada di ruang tunggu untuk dapat membaca informasi berupa produk BPS dalam 

hal ini berupa data-data statistik terkini. Media yang memungkinkan dengan kondisi di ruang 

tunggu BPS Provinsi Jawa Barat adalah berupa layar elektronik yang bersifat pasif dimana tamu 

hanya dapat melihat/membaca saja. Agar tampilan terlihat menarik maka informasi yang 

ditayangkan dirancang dalam bentuk animasi. 

2. Hasil dan Dampak Terhadap Masyarakat 

Masyarakat khususnya tamu yang berkunjung ke BPS Provinsi Jawa Barat dapat memperoleh 

informasi tentang data statistik walaupun dia berada di ruang tunggu. Dari media ini beberapa 

tamu jadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh data yang ditayangkan. 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Pihak yang terlibat meliputi Bidang IPDS dan subject matter yang menangani data yang 

ditayangkan. Pengembangan aplikasi maupun database dilakukan oleh IPDS dalam hal ini Seksi 

Diseminasi dan Layanan Statistik dan data yang ditayangkan merupakan data yang ditampilkan 

di Berita Resmi Statistik. 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

Aplikasi media penampil data merupakan software yang dikembangkan khusus oleh IPDS BPS 

Provinsi Jabar. Aplikasi tersebut terhubung dengan server basis data yang memungkinkan data 

dapat terus bertambah. Komponen data yang ditampilkan merujuk pada setiap subject matter. 

Untuk hal tersebut dibutuhkan koordinasi antara IPDS dengan subject matter agar data yang 

ditayangkan sudah sesuai dengan ketentuan.  

3. Keahlian Pelaksana 

Pelaksana yang dibutuhkan meliputi gabungan beberapa keahlian. 

1. Programmer, untuk membuat program berbasis desktop Windows 

2. Ahli basis data, untuk merancang basis data yang dibutuhkan 

3. Graphic Designer, untuk memperindah atau membuat tampilan lebih menarik 

4. Ahli Statistik, untuk memastikan data yang ditayangkan sudah sesuai kaidah statistik 

4. Sumber Pembiayaan 

- 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk mendapatkan tampilan informasi yang menarik 

dan dapat bermanfaat bagi pengguna. Pengembangan meliputi aplikasi, basis data, maupun 

data yang ditayangkan. 

  



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

Dengan inisiatif ini diharapkan BPS Provinsi Jawa Barat tidak hanya menunggu pengguna untuk 

datang ke Pelayanan Statistik Terpadu tapi mencoba juga untuk aktif menayangkan 

data/informasi statistik kepada masyarakat sehingga mereka tertarik untuk lebih mengetahui 

tentang data yang dihasilkan oleh BPS dan bermanfaat bagi mereka. 

2. Peluang Replikasi 

Inisiatif ini memungkinkan diaplikasikan di tempat lain terutama untuk menayangkan data-data 

terkini yang tercakup dalam Berita Resmi Statistik. 

 

 

Statistical Dashboard - Informasi Elektronik Data-data Statistik Terkini 

di Ruang Tunggu BPS Provinsi Jawa Barat 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI JAWA TENGAH 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama unit  :  Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah 

Kategori Pelayanan  :  Layanan konsultasi statistik dan publikasi digital 

Alamat  :  Jl. Pahlawan No. 6 Semarang, 50241 

Nama Pimpinan  :  Drs. Ibram Syahboedin, MA 

Unit  :  BPS Provinsi Jawa Tengah 

Nama Kontak  :  Asis Purnomo, S.Pi 

Telepon/ Mobile Phone  :  (024) 8412802 

No. Fax  :  (024) 8311195 

E‐mail  :  bps3300@bps.go.id 

Kriteria  :  Buku Tamu Website 

 

Ringkasan Inisiatif : 

Inovasi Pelayanan Publik pada BPS Provinsi Jawa Tengah pada Buku Tamu yang ditampilkan di website 
jateng.bps.go.id.  Buku  tamu  merupakan  sarana  komunikasi  dengan  para  pengguna  data.  Setiap 
pertanyaan maupun  komentar  yang masuk  disaring  untuk menghindari  adanya  iklan‐iklan,  ataupun 
komentar/pertanyaan  yang  tidak  berkaitan  dengan  BPS.  Setelah  melalui  proses  penyaringan, 
pertanyaan/komentar dimunculkan di website kemudian segera mendapat tanggapan dari BPS Provinsi 
Jawa  Tengah.  Beberapa  komentar  yang  pernah  masuk  menyatakan  kepuasannya  atas  pelayanan 
tersebut. Buku tamu ini juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik, dimana setiap pertanyaan 
yang telah disaring dimunculkan kemudian ditanggapi, hasilnya dapat diakses oleh semua pihak dengan 
membuka website BPS Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 



Tampilan buku tamu website :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI JAWA TENGAH 



INOVASI PELAYANAN PUBLIK 
 

A. Masalah Pendekatan dan hasil 
1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Buku tamu website ini didasari oleh : 
‐ keinginan untuk memberikan layanan yang cepat serta memberikan kemudahan dalam 

komunikasi antara pengguna data dan BPS tanpa terbatas jarak dan waktu 
‐ Mengurangi lalu lintas email, karena selama ini pertanyaan/permintaan data dari 

pengguna data dikirim melalui email sehingga account email menjadi padat. 
 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 
‐ Masyarakat khususnya pengguna data BPS mudah dalam berkomunikasi dengan BPS 
‐ Keinginan konsumen data dapat lebih mudah diakomodir. 
 

B. Pelaksanaan dan Penerapan 
1. Pihak yang Terlibat 

Penggagas, pelaku utama, dan penggeraknya adalah pengelola website BPS Provinsi  Jawa 
Tengah, dalam hal ini Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. 
 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 
Implementasi  dan  pengelolaan  kegiatan  ini  dengan  cara  melakukan  pengecekan  secara 
realtime terkoneksi dalam 1 (satu) hari oleh admin sehingga pertanyaan yang masuk dapat 
segera ditanggapi, dan spam serta pertanyaan yang tidak berkaitan  dengan BPS dihapus. 
 

3. Keahlian Pelaksana 
Keahlian pelaksana yang diperlukan  : 
‐ Mengerti seluk‐beluk website BPS Provinsi Jawa Tengah 
‐ Mengerti dan  faham  tentang data‐data  yang dihasilkan BPS meliputi  konsep, definisi, 

periode dan sebagaianya. 
 

4. Sumber Pembiayaan 
Kegiatan ini tidak memerlukan biaya karena menjadi satu dengan pengelolaan website yang 
dilakukan sendiri oleh BPS Provinsi Jawa Tengah tanpa melibatkan pihak lain. 
 

5. Monitoring dan Evaluasi 
Adanya pengawasan oleh Kasi Diseminasi dan Layanan Statistik sesuai dengan arahan Kabid 
IPDS. 
 
 
 
 



C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi 
1. Pembelajaran Utama 

Kegiatan  ini  dimulai  sejak  website  BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  tampilan  baru 
diluncurkan  (tahun  2013).  Sejak  saat  itu  pula  banyak  pertanyaan/  komentar/saran  yang 
dituliskan pada buku  tamu website dan segera ditanggapi oleh pengelola website.  Inisiatif 
ini akan terus berkelanjutan sebab mudah dilaksanakan serta tanpa memerlukan biaya, dan 
tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Peluang Replikasi 
Sebelum ada buku tamu website ini komunikasi antara BPS Provinsi Jawa Tengah khususnya 
pengguna  website  BPS  Provinsi  Jawa  Tengah  terjadi  satu  arah.  Namun  saat  ini  sudah 
terbangun  komunikasi  dua  arah.  Inisiatif  ini  sangat  mungkin  diterapkan  pada  unit  lain 
khususnya pada unit BPS. 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 



PENINGKATAN KAPASITAS DAN 

PENYUSUNAN MANAJEMEN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PADA PELAYANAN STATISTIK 

TERPADU (PST) 

 

BPS PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 

USULAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 



IDENTITAS 

 Nama unit : Pelayanan Statistik Terpadu 

 Kategori Pelayanan :  

 Alamat : Jl. Lingkar Selatan. Tamantirto. Bantul. DIY 

 Nama Pimpinan : Y. Bambang Kristianto, MA 

 Unit : BPS Provinsi DIY 

 Nama Kontak : Dra. Riniarti 

 Telepon/HP : (0274) 4342234 / 085643286052 

 Faks : (0274) 4342230 

 Email : bps3400@bps.go.id 

 Kriteria : Perbaikan Standar Pelayanan 



RINGKASAN INISIATIF 

 Berbagai upaya dan inovasi pelayananan publik (PB) dalam 
kerangka Pelayanan Statistik Terpadu (PST) belum dapat 
diterapkan secara optimal. 

 Tantangan SDM secara kuantitas dan kualitas menjadi faktor 
strategis untuk diterapkan inovasi PB pertama kali melalui 
peningkatan kapasitas dan penyusunan manajemen SDM 
pada PST.  

 Diharapkan tercipta peningkatan layanan PB terutama pada 
standarisasi layanan dan ketersediaan SDM yang tangguh 
secara kuantitas dan kualitas. 

 Program ini sangat mendorong keberlanjutan berupa inovasi 
pada manajemen sumber daya lain guna meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas layanan. 

 



BAGIAN A 

1. Masalah 

2. Pendekatan 

3.Hasil 



Peningkatan 
kapasitas dan 
penyusunan 
manajemen 
sumber daya 

manusia  
pelayanan 

statistik terpadu 

Berbagai inovasi  
pelayanan publik  belum 
bisa terlaksana 

Kualitas data masih 
perlu “sentuhan” 

Keterbatasan SDM 
secara kuantitas dan 
kualitas 

Belum ada pelatihan SDM 
pada PST 

Kesiapan SDM 

secara kualitas 

dan kuantitas 
BAGIAN A Layanan 

terlaksana 

sesuai SOP 

Penerapan 

inovasi 

layanan 

Peningkatan kepuasan 

pengguna data dan 

pemanfaatan data yang 

lebih luas 



ALASAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (2) 

 Produk layanan publik berupa data mempunyai tantangan kompleks 

dari sisi kualitas (kelengkapan, kemutakhiran, aksesibilitas, dst) 

menuntut SDM melakukan upaya “sentuhan” misal  

 - memecah halaman softcopy publikasi pada data yang   

    dibutuhkan agar tidak terkena PNBP.  

 - menyusun data berkala hingga minimal 30 tahun terakhir. 

 - mengetahui berbagai data yang disediakan oleh selain BPS. 

 - mengkompilasi catatan/informasi historis pada data yang tidak 

   ada, berubah metodologi, tak terlaksana karena bencana, dsb.  

  

 

 

 



ALASAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (3) 

 Berbagai praktek inovasi untuk meningkatkan akses masyarakat secara 
lebih luas, cepat dan menarik terhadap data misal  

 - SMS gateway data strategis dari BRS kepada pejabat daerah. 

 - layanan kontak daring pada website melalui Yahoo Messenger untuk 
    membantu pengunjung website secara cepat dan praktis. 

 - fasilitas dashboard data secara audio visual (LCD) di PST. 

 - sosialisasi data secara aktif ke institusi/segmen pengguna data. 

 - menjalin kerjasama dengan PJ kehumasan dalam rangka   
   membangun customer relationship  kepada pengguna data 

          belum dapat dilakukan karena terkendala utama oleh kuantitas SDM. 

 Standar layanan PST antar daerah (antar BPS Provinsi apalagi antara 
BPS Provinsi dengan BPS Kab/Kota) masih timpang. 

 

 

 

 



ALASAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (4) 

 SDM pada PST di BPS Provinsi tidak cukup jika hanya 

mengandalkan SDM pada Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. 

 SDM pada PST terkendala masalah manajemen SDM BPS secara 

umum, misal ada yang personelnya tidak pernah pindah sama sekali 

atau ada yang sering berganti-ganti personel.  

 SDM pada PST lebih banyak yang tidak mempunyai latar belakang 

statistik (Non STIS atau STIS-Komputasi atau STIS tapi belum 

pernah bertugas lintas bidang) 

 SDM pada PST belum pernah mendapatkan pelatihan tentang 

operasionalisasi PST apalagi secara khusus mengenai standar 

layanan konsumen (Customer Service) sebagaimana pada layanan 

perbankan atau perhotelan. 

 

 

 

 



ALASAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (4) 

 SDM pada PST di BPS Provinsi tidak cukup jika hanya 

mengandalkan SDM pada Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. 

 SDM pada PST terkendala masalah manajemen SDM BPS secara 

umum, misal ada yang personelnya tidak pernah pindah sama sekali 

atau ada yang sering berganti-ganti personel.  

 SDM pada PST lebih banyak yang tidak mempunyai latar belakang 

statistik (Non STIS atau STIS-Komputasi atau STIS tapi belum 

pernah bertugas lintas bidang) 

 SDM pada PST belum pernah mendapatkan pelatihan tentang 

operasionalisasi PST apalagi secara khusus mengenai standar 

layanan konsumen (Customer Service) sebagaimana pada layanan 

perbankan atau perhotelan. 

 

 

 

 



PENDEKATAN 

 Menyusun manajemen SDM pada PST 

 Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM PST secara 

administratif, teknis dan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL (1) 

Kriteria Sebelum Sesudah 

1. Ketersediaan SDM pada PST secara kuantitas dan kualitas 

Pengetahuan tentang 

data  

hanya dimiliki satu 

orang  

tertransfer ke petugas 

lainnya 

Waktu istirahat Petugas tidak istirahat Petugas bisa istirahat 

meski layanan tetap 

buka dengan 

mekanisme shift piket 

2. Layanan PST terlaksana sesuai SOP Pelayanan 

Penyebaran softcopy 

publikasi 

Berbayar Bisa dipecah dan 

diberikan menurut 

bagian yang dibutuhkan 



HASIL (2) 

Kriteria Sebelum Sesudah 

3. Inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada 

masyarakat dapat mulai diterapkan 

Layanan kontak daring 

via Yahoo Messenger  

Belum bisa 

dilaksanakan. 

Dapat dilaksanakan. 

4. Kepuasan pengunjung meningkat dan pemanfaatan data meningkat 

Pemenuhan data Kebutuhan data 

pengguna masih ada 

yang belum terpenuhi, 

respons kadang lambat. 

Kebutuhan data 

pengguna terpenuhi, 

lebih mudah dan lebih 

cepat. 

Media permintaan data  Lebih banyak 

berkunjung langsung. 

Semakin terpenuhi via 

website, atau kontak 

daring email dan 

telepon. 



HASIL (3) 

PENGUKURAN DAMPAK: 

 Koin kepuasan yang diberikan kepada pengunjung PST  yang lebih 

banyak memasukkan pada kotak pilihan “excellent” atau “good” 

 Peningkatan jumlah kunjungan pada website 

 Layanan kontak daring yang termanfaatkan secara aktif oleh 

pengunjung website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN B 

1. Pelaksanaan 

2. Penerapan 



PIHAK YANG TERLIBAT 

Internal 

 Pegawai pada bidang IPDS 

 Pegawai yang ditunjuk oleh bidang teknis masing-masing sebagai 

narasumber data terkait 

 Pegawai pada Subbag Urusan Dalam dan Subbag Perlengkapan 

terkait dengan perawatan perlengkapan dan kebersihan ruangan 

 

Eksternal 

 Narasumber tentang standar pelayanan dan atau komunikasi publik 

 Narasumber tentang pengelolaan perpustakaan 

 

 

 

 

 

 



STRATEGI DAN PENGORGANISASIAN PROSES (1) 

Menyusun manajemen SDM pada PST 

 Menyusun analisis beban tugas PST. 

 Menyusun pembagian spesifikasi tugas, uraian tugas dan standar 
pelaksanaan tugas. 

 Merekrut semua pegawai pada bidang IPDS dan atau satu orang 
perwakilan setiap bidang teknis Menyusun bahan dan program 
pelatihan SDM berkelanjutan. 

 Menyusun panduan pengawasan dan evaluasi kinerja SDM pada 
PST dalam pelayanan. 

 Menyusun semua dokumen menjadi SOP dalam kerangka 
knowledge management untuk menjamin keberlanjutan ketika terjadi 
pergantian atau penambahan SDM.  

 

 

 

 

 

 



STRATEGI DAN PENGORGANISASIAN PROSES (2) 

Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM PST secara 
administratif, teknis dan pelayanan. 

 Menyusun pedoman pengelolaan administrasi PST. 

 Mengundang narasumber dari bidang teknis untuk mengetahui secara 
lebih jelas mengenai berbagai data. 

 Menyusun pedoman/buku pengetahuan tentang data yang tidak 
tercantum dalam metadata, buku pedoman survei, penjelasan publikasi. 

 Mengundang narasumber dari praktisi komunikasi publik, bagian 
personalia dari perusahaan perbankan/perhotelan untuk berlatih  
tentang teknik standar layanan konsumen baik secara tatap muka, 
telepon atau tertulis. 

 Mengundang narasumber dari praktisi kearsipan/pustakawan untuk 
mengetahui praktek pengelolaan perpustakaan. 



KEAHLIAN PELAKSANA 

 Perencana Manajemen untuk mengkonsep manajemen SDM pada 

PST 

 Statistisi yang mempunyai pengetahuan teknis secara umum 

terhadap data 

 Pemahaman terhadap regulasi layanan yang sudah disusun oleh 

BPS RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER PEMBIAYAAN 

 Sumber pembiayaan berasal dari APBN 

 

 

 

 

 

 



MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring  

 Monitoring dilakukan dengan menyusun indikator keberhasilan dari 

setiap aspek layanan dari sisi input, proses, output hingga dampak  

yang dirasakan oleh pengguna data. 

 

Evaluasi 

 Evaluasi dilaksanakan berdasarkan capaian indikator dan catatan 

pengalaman secara harian dalam pelayanan  

 Evaluasi dilakukan setiap bulan. 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN C 

1. Keberlanjutan 

2. Peluang Replikasi 



PEMBELAJARAN UTAMA 

 Penerapan inovasi ini sangat mendukung dalam rangka 

menerapkan standar pelayanan publik yang berkelanjutan. 

 SDM merupakan sumber daya strategis dan potensial untuk 

menggerakan berbagai sumber daya lain secara tak terbatas melalui 

kreativitas, inovasi dan dedikasi. 

 Pengembangan kedepan dapat diarahkan misalnya rekrutmen SDM 

pada PST dengan menambahkan kriteria seperti ramah dan 

berpenampilan menarik untuk petugas frontliner. Selanjutnya, 

pengembangan kapasitas lebih daripada bidang administrasi, teknis 

dan layanan seperti kreativitas dan dedikasi pada pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 



PELUANG REPLIKASI 

 Pengelolaan SDM dijalankan secara business as usual dari 

rekrutmen  

 Pengembangan kapasitas melalui pelatihan belum dilaksanakan 

 

 Inisiatif ini sangat memungkinkan untuk diterapkan pada unit kerja 

lain. Hanya perlu didokumentasikan dalam proses pelaksanaan sejak 

awal hingga pengukuran indikator keberhasilan. 

 

 Unit kerja atau instansi lain, mungkin sudah menerapkan inovasi ini 

meski belum tentu sama dalam pemanfaatannya dampaknya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI JAWA TIMUR 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Penayangan Data Terkini pada Layar Monitor di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu 
(PST) BPS Provinsi Jawa Timur 

 

Nama Unit : Pelayanan Statistik Terpadu (PST)  

  BPS Provinsi Jawa Timur 

Kategori Pelayanan : Pelayanan Statistik Terpadu 

Alamat  : Jl Raya Kendangsari Industri 43 -44 Surabaya 

Nama Pimpinan : Sarwono, S.Si, M.M 

Unit  : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) 

Nama Kontak  : Sarwono, S.Si, M.M 

Telepon  : (031) 8439343 

No. Fax  : (031) 8494007 

Email  : ipds3500@bps.go.id 

Kriteria : Pelayanan kepada pengunjung atau pengguna data-data BPS yang datang 
ke  Pelayanan Statistik Terpadu 

 

Ringkasan Inisiatif 

 Untuk memudahkan pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) 

dalam memperoleh data-data terbaru tentang keadaan sosial ekonomi, kinerja perekonomian, 

ketenagakerjaan, dan lain-lain, maka dibuatlah penayangan berupa slide hasil rilis data-data BPS 

terbaru di ruang tersebut. Dengan adanya tayangan hasil rilis yang ditampilkan di monitor 

dinding ruang PST diharapkan pengunjung dapat secara bersama-sama mengetahui data-data apa 

saja yang dihasilkan oleh BPS terutama data-data terbaru. 

 

 



A. Masalah, Pendekatan dan Hasil 

1. Alasan pengembangan program dan permasalahan yang dihadapi 

- Banyaknya permintaan dari pengunjung atau pengguna data yang datang ke 

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk mengetahui atau mendapatkan data-data 

terkini tentang keadaan sosial ekonomi, kinerja perekonomian, ketenagakerjaan, 

dan lain-lain.  

- Keterbatasan informasi yang diketahui pengguna data tentang data-data yang 

tersedia di BPS Provinsi Jawa Timur, terutama bagi pengunjung yang baru 

pertama kali datang ke PST. 

- Mendapatkan data terkini yang dibutuhkan secara lebih cepat. 

2. Hasil dan dampak terhadap masyarakat 

- Pengguna data yang datang langsung ke PST dapat langsung memperoleh data 

yang dibutuhkan. 

- Dapat mengetahui data-data lain selain data yang dibutuhkan. 

 
B. Pelaksanaan dan Penerapan 

1. Pihak yang terlibat 

- Bidang IPDS : menyediakan peralatan hardware, mengumpulkan materi  atau 

bahan yang akan ditayangkan, menampilkan slide-slide hasil rilis.   

- Subject Matter : memberikan data-data hasil rilis yang baru saja dilakukan. 

 
2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

- Penyiapan peralatan penayangan berupa hardware yaitu perangkat komputer, VGA 

splitter, kabel VGA, duct, bracket TV. 

- Penyiapan bahan materi berupa file-file hasil rilis Berita Resmi Statistik yang 

terkini. 

- Sosialiasasi kepada pengguna data yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu 

(PST) tentang penayangan file data-data terkini. 

 

 

 



3. Keahlian Pelaksana 

- Menghimpun materi atau file hasil rilis Berita Resmi Statistik  

- Pemasangan peralatan atau hardware. 

- Pengumpulan dan pembuatan slide hasil rilis Berita Resmi Statistik . 

- Penayangan slide dilakukan pada 2 monitor secara bersamaan. 

 
4. Sumber Pembiayaan 

- Tidak menggunakan anggaran khusus, semua peralatan memanfaatkan peralatan 

yang sudah ada. 

 
5. Monitoring dan Evaluasi 

 Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap selesai pembuatan slide hasil rilis terbaru, 

sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi, di antaranya : 

-   dilakukan perbaikan segera terhadap perubahan data yang terjadi 

- dilakukan evaluasi terhadap tampilan slide yang telah dibuat 

 
C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi 

1. Pembelajaran Utama 

 Beberapa pengunjung atau pengguna data yang datang ke PST untuk mencari data 

BPS hasil rilis yang terbaru, dan secara bersamaan membutuhkan data yang sama, 

sehingga beberapa pengunjung harus menunggu karena hardcopy masih ada yang 

meminjam untuk dibaca atau dicatat pengunjung lain. Oleh karena itu, dibuat suatu 

tayangan di monitor yang dipasang pada dinding ruang pelayanan sehingga dapat 

dilihat secara bersama-sama. 

 Pengunjung dapat mencatat secara ringkas untuk data-data terbaru sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pengunjung. Data-data yang ditayangkan adalah data hasil 

rilis Berita Resmi Statistik terbaru yang di update setiap selesai rilis. 

 

 

 

 



2. Peluang Replikasi 

Kegiatan ini dimungkinkan dapat diterapkan di Pelayanan Statistik Terpadu BPS 

kabupatenlkota lain, supaya sosialisasi terhadap data-data yang dimiliki BPS maupun 

data-data terbaru yang dihasilkan oleh BPS dapat segera diketahui, terutama bagi BPS 

kabupatenlkota yang banyak pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu. 

Surabaya, 21 Februari 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar penayangan data di layar monitor ruang PST 
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VISIT TO CAMPUS 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : BPS Provinsi Banten Visit to Campus 

Kategori Pelayanan : Pelayanan Publik 

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Kavling 

H1-2, Jl. Syech Nawawi Al Bantani Serang 

Nama Pimpinan : Dr. Syech Suhaimi, SE, Msi 

Unit : BPS Provinsi Banten 

Nama Kontak : Jaih Ibrohim, S.Si 

Telepon/ Mobile Phone : (0254) 267027 

No. Fax : (0254) 267026 

Email : bps3600@bps.go.id 

Kriteria : PST Mobile 

   

Ringkasan Inisiatif   

- BPS Provinsi Banten akan  melaksanakan PST Mobile di lingkungan kampus Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dengan membuka stand khusus untuk pelayanan data BPS 

di Untirta  

- Pihak Untirta akan menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan PST Mobile 

tersebut. 
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A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan dan Permasalahan yang Dihadapi 

- Lokasi kantor BPS Provinsi Banten yang cukup jauh dari pusat kota, yang cukup 

berpengaruh pada semangat pengguna data untuk berkunjung ke BPS dan mengakses 

data secara langsung. Walaupun tersedia website BPS Provinsi Banten, namun data yang 

ditampilkan sangat terbatas dan kurang mencukupi bagi pengguna data yang 

membutuhkan series data tertentu. 

- Hal ini menghadirkan tantangan bagi BPS Provinsi Banten untuk “menjemput bola” 

dengan cara mendatangi pengguna data. Kampus Untirta terpilih sebagai lokasi 

pelaksanaan PST Mobile karena mahasiswa Untirta merupakan konsumen data terbesar di 

BPS Provinsi Banten.  

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

- Dengan dilaksanakannya PST Mobile ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna data khususnya para mahasiswa yang tidak berkesempatan untuk mengakses 

data melalui PST BPS Provinsi Banten. 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Penggagas 

Pelaku Utama 

Penggerak 

: 

: 

: 

Kepala Bidang IPDS 

Bidang IPDS 

Kepala BPS Provinsi Banten 

- Pihak Untirta selaku tuan rumah bersedia menyediakan sarana prasarana untuk 

mendukung pelaksanaan PST Mobile. 

 

 

 

 



2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

- Pada bulan Januari 2014 Pimpinan BPS Provinsi Banten mengadakan kunjungan ke 

Kampus Untirta yang dilanjutkan dengan pertemuan antar pimpinan BPS Provinsi Banten 

dan pimpinan Untirta, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain Untirta 

mendukung pelaksanaan PST Mobile dan akan menyediakan sarana prasarana yang 

diperlukan.  

- Pembuatan rancangan Memorandum of Understanding (MOU) oleh Untirta dan BPS 

Provinsi Banten. Penandatangan MOU akan dilaksanakan pada awal Juli 2014.  

 

3. Keahlian Pelaksana 

- Petugas PST Mobile harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna data dengan 

motto “melayani dengan hati”. 

- Petugas PST Mobile harus memahami penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Statistik 

Terpadu (SAPST) dan melakukan user education tentang penggunaan sistem tersebut agar 

pengguna data secara mandiri antara lain aplikasi buku tamu, Online Public Access 

Catalogue (OPAC). 

 

4. Sumber Pembiayaan 

- DIPA BPS Provinsi Banten 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

- Kepala seksi Diseminasi dan Layanan Statistik memantau pelaksanaan PST Mobile setiap 

minggu, dan mengevaluasi kekurangan/kendala dalam pelaksanaan PST Mobile tersebut 

dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan PST Mobile setiap bulan untuk diserahkan 

kepada Kepala Bidang IPDS. 

 

 

 



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

- Kegiatan PST Mobile yang sedianya akan dilaksanakan pada triwulan I 2014 belum dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena penandatanganan MOU baru akan 

dilaksanakan pada awal Juli 2014. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya dapat 

dilakukan persiapan yang lebih matang baik dari segi teknis maupun administratif 

sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

2. Peluang Replikasi 

- Jika kegiatan PST Mobile di Kampus Untirta dapat berjalan dengan baik, maka tidak 

menutup kemungkinan kegiatan ini juga akan dilakukan di kampus lain yang ada di 

Provinsi Banten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

ANTARA 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

DENGAN 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BANTEN 

TENTANG 

KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

SERTA SUMBER DAYA MANUSIA 
 

NOMOR PIHAK PERTAMA :         36000…./2014 

    NOMOR PIHAK KEDUA       : /UN.43/MoU. KL /01/2014 

 

Memorandum of  Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ........... tanggal , 

........ bulan  ............. tahun dua ribu empat belas ( .......... – ....... - 2014), di Serang, oleh dan 

antara  : 

 

1. BADAN PUSAT 

STATISTIK PROVINSI 

BANTEN 

 

 Berkedudukan di Serang, Kawasan Pusat 

Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav H1-2 

Jl.Syech Nawawi Al Bantani Serang-Banten, dalam 

hal ini diwakili oleh Dr. SYECH SUHAIMI, SE, 

MSi, NIP. 196201081987031002, Kepala, yang 

bertindak mewakili Badan Pusat Statistik Provinsi 

Banten, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat 

Statistik Republik Indonesia Nomor : 0475/KPG 

Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013, dari dan oleh sebab 

itu bertindak untuk dan atas nama BADAN PUSAT 

STATISTIK PROVINSI BANTEN, selanjutnya 

disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2. UNIVERSITAS SULTAN 

  AGENG TIRTAYASA 

Berkedudukan di Serang, Jalan Raya Jakarta Km.4 

Serang-Banten, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr.  

H. SHOLEH HIDAYAT, M.Pd., 
NIP.195805091984031003, Rektor, yang bertindak 

mewakili Universitas berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor : 230/MPN.A4/KP/2011, tanggal 30 September 

2012, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas 

nama  UNIVERSITAS SULTAN AGENG 

TIRTAYASA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

     

 

PIHAK  PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Kedua Pihak. 

 

 

 



Kedua Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :  

1. PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden, yang berperan sebagai penyedia informasi statistik 

untuk keperluan pemerintah, swasta dan masyarakat.  

2. PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

3. Kedua Pihak  bermaksud menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kedua pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal 

rencana dimaksud dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

RUANG  LINGKUP 

 

Ruang lingkup rencana kerja sama meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. Sebagai berikut: 

 

1. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia & Fasilitas 

2. Diseminasi Informasi Data Statistik 

3. Magang Mahasiswa dan Dosen 

4. Konektivitas Website masing-masing Lembaga 

 

Pasal 2 

RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Sebagai tindak lanjut MoU ini, akan dibuat suatu Perjanjian tersendiri sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku yang akan disepakati kemudian oleh  Kedua pihak. 

 

Pasal 3 

JANGKA WAKTU 

 

(1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat 

diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kedua Pihak. 

(2) Sebelum jangka waktu MoU ini berakhir, masing-masing pihak dapat mengakhiri MoU ini 

dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kedua Pihak 

tidak melakukan tindakan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau tidak membuat 

perpanjangan terhadap MoU ini, maka Kedua pihak sepakat bahwa MoU ini secara serta 

merta dinyatakan berakhir. Dengan demikian segala akibat hukum, kewajiban dan tanggung 

jawab kedua pihak berakhir dengan berakhirnya MoU ini. 

 

 

 



Pasal 4 

KERAHASIAAN 

 

(1) Kedua Pihak  wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak 

ketiga perihal isi, pelaksanaan, informasi dan lain-lain sehubungan dengan MoU ini. 

(2) Kewajiban Kedua Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku hingga 5 

(lima) tahun ke depan setelah berakhirnya jangka waktu MoU ini.  

 

Pasal 5 

PENGALIHAN 

 

Kedua Pihak dilarang mengalihkan sebagimana maupun seluruh isi dan pelaksanaan MoU ini 

kepada pihak ketiga kecuali Kedua Pihak  secara tertulis menyetujui hal dimaksud. 

 

Pasal 6 

PENUTUP 

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Kedua Pihak. 

(2) MoU ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan ditandatangani pada awal MoU 

ini.  

 

 

PIHAK KEDUA          PIHAK PERTAMA 

 

 

dto        dto 

 

 

Prof. Dr.H. Sholeh Hidayat, M.Pd    Dr. Syech Suhaimi, SE,MSi 

Rektor        Kepala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISIT TO MEDIA 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : BPS Provinsi Banten Visit to Media 

Kategori Pelayanan : Pembinaan Statistik 

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Kavling 

H1-2, Jl. Syech Nawawi Al Bantani Serang 

Nama Pimpinan : Dr. Syech Suhaimi, SE, Msi 

Unit : BPS Provinsi Banten 

Nama Kontak : Jaih Ibrohim, S.Si 

Telepon/ Mobile Phone : (0254) 267027 

No. Fax : (0254) 267026 

Email : bps3600@bps.go.id 

Kriteria : Pembinaan Statistik Kepada Kalangan Media 

   

Ringkasan Inisiatif   

- BPS Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembinaan statistik kepada para wartawan 

media Radar Banten 
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A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan dan Permasalahan yang Dihadapi 

- Data-data statistik yang dirilis BPS Provinsi Banten belum menjadi sumber berita yang 

menarik bagi kalangan media di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

minat wartawan untuk menghadiri press release Berita Resmi Statistik (BRS) yang 

dilaksanakan setiap bulannya. 

- Meskipun BPS Provinsi Banten sudah mengirimkan BRS tersebut melalui email, namun 

respon dari kalangan media masih kurang, hal ini dapat dilihat dari minimnya artikel 

tentang data BPS yang dimuat di koran (tidak setiap bulan dimuat). 

- Pimpinan BPS Provinsi Banten merasa perlunya pembinaan statistik kepada kalangan 

media, sehingga mereka dapat memahami pentingnya data-data statistik yang dirilis BPS.  

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

- Dengan adanya pembinaan statistik kepada kalangan media  tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman mereka tentang data-data statistik, dan dengan dimuatnya 

data-data yang dirilis BPS maka masyarakat terutama yang belum mengetahui tentang 

data-data statistik juga dapat mengetahui tentang data-data tersebut dan dapat 

memanfaatkannya. 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Penggagas 

Pelaku Utama 

Penggerak 

: 

: 

: 

Kepala Bidang IPDS 

Seluruh Bidang di lingkungan BPS Provinsi Banten 

Kepala BPS Provinsi Banten 

- Pimpinan Radar Banten sangat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dan 

menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.  

 

 



2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

- Pada bulan Januari 2014 Pimpinan BPS Provinsi Banten mengadakan kunjungan ke Kantor 

Radar Banten yang dilanjutkan dengan pertemuan antar pimpinan BPS Provinsi Banten 

dan pimpinan Radar Banten, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain 

Radar Banten mendukung kegiatan pembinaan statistik kepada wartawan dan akan 

menyediakan sarana prasarana yang diperlukan. Dalam pertemuan itu juga dilakukan 

pembinaan statistik oleh Kepala Bidang di lingkungan BPS Provinsi Banten terkait data-

data yang telah dirilis oleh masing-masing bidang serta proses pendataan dan 

metodologinya.  

- Pada bulan Februari 2014, Radar Banten mengundang BPS Provinsi Banten untuk menjadi 

narasumber dalam acara pembinaan wartawan yang dilakukan di kantor Radar Banten. 

Kepala Bidang IPDS selaku perwakilan dari BPS Provinsi Banten memberikan penjelasan 

mengenai data-data yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Banten, proses pendataan dan 

metodologinya secara umum. 

- Setelah pertemuan dengan pimpinan Radar Banten tersebut, frekuensi kehadiran wartawan 

pada press release BRS meningkat, begitu juga dengan frekuensi pemuatan artikel 

mengenai data yang dirilis BPS Provinsi Banten.  

 

3. Keahlian Pelaksana 

- Narasumber yang memberikan materi pembinaan statistik kepada para wartawan harus 

mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai data-data statistik yang telah dirilis oleh 

BPS Provinsi Banten. 

 

4. Sumber Pembiayaan 

- DIPA BPS Provinsi Banten 

 

 

 

 



5. Monitoring dan Evaluasi 

- Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik memantau kehadiran wartawan pada press 

release BRS setiap bulannya, dan melakukan kompilasi artikel-artikel tentang data BPS 

yang dimuat di koran, kemudian melaporkannya kepada Kepala Bidang IPDS. 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

- Dengan adanya pembinaan statistik ini, wartawan dapat memahami pentingnya data-data 

statistik yang dihasilkan BPS. 

- Setelah pertemuan dengan pimpinan Radar Banten tersebut, frekuensi kehadiran wartawan 

pada press release BRS meningkat, begitu juga dengan frekuensi pemuatan artikel 

mengenai data yang dirilis BPS Provinsi Banten. 

 

2. Peluang Replikasi 

- Jika kegiatan pembinaan wartawan Radar Banten dapat berjalan dengan baik, maka tidak 

menutup kemungkinan kegiatan ini juga akan dilakukan di media lain yang ada di Provinsi 

Banten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APEL PST 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : Apel PST 

Kategori Pelayanan : Pelayanan Publik 

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Kavling 

H1-2, Jl. Syech Nawawi Al Bantani Serang 

Nama Pimpinan : Dr. Syech Suhaimi, SE, Msi 

Unit : BPS Provinsi Banten 

Nama Kontak : Jaih Ibrohim, S.Si 

Telepon/ Mobile Phone : (0254) 267027 

No. Fax : (0254) 267026 

Email : bps3600@bps.go.id 

Kriteria : Apel Pelayanan 

   

Ringkasan Inisiatif   

- BPS Provinsi Banten mengadakan apel setiap hari Selasa, yang membahas tentang persiapan 

dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS Provinsi Banten. 

- Apel PST dipimpin oleh Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) 

dan diikuti oleh seluruh petugas PST BPS Provinsi Banten serta sekuriti dan siswa magang. 
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A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan dan Permasalahan yang Dihadapi 

- Belum adanya petugas khusus di PST BPS Provinsi, sehingga Kepala Seksi dan staf 

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik merangkap sebagai petugas PST, sehingga 

pelayanan kurang optimal karena harus melayani pengunjung PST di sela-sela pekerjaan 

lainnya. 

- Pimpinan memandang perlu untuk mengadakan apel agar petugas PST senantiasa 

berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya kepada pengunjung PST.   

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

- Dengan dilaksanakannya apel PST ini, komitmen petugas PST untuk melaksanakan 

pelayanan prima semakin ditingkatkan, sehingga tingkat kepuasan pengunjung PST 

terhadap pelayanan data juga meningkat. 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Penggagas 

Pelaku Utama 

Penggerak 

: 

: 

: 

Kepala Bidang IPDS 

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik 

Kepala BPS Provinsi Banten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

- Pada bulan Mei 2014, Kepala Bidang IPDS menginstruksikan dilaksanakannya apel PST. 

- Apel PST dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 07.30 – 07.45 WIB 

- Instruktur Apel PST adalah Kepala Bidang IPDS  

- Peserta apel PST: 

1. Petugas PST 

2. Petugas Keamanan Kantor 

3. Siswa magang di PST BPS Provinsi Banten 

 

3. Keahlian Pelaksana 

- Petugas PST harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna data dengan motto 

“melayani dengan hati”. 

- Petugas PST harus memahami penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Statistik Terpadu 

(SAPST) dan melakukan user education tentang penggunaan sistem tersebut agar 

pengguna data secara mandiri antara lain aplikasi buku tamu, Online Public Access 

Catalogue (OPAC). 

- Petugas keamanan kantor berperan untuk mengarahkan pengunjung dimana letak ruang 

PST, dan menjaga keamanan kendaraan pengunjung.  

 

4. Sumber Pembiayaan 

- Tanpa pembiayaan 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

- Kepala Bidang IPDS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan apel PST setiap 

minggunya. 

 

 

 



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

- Dengan dilaksanakannya apel PST ini, para petugas PST dapat meningkatkan kerjasama 

dalam melakukan pelayanan prima kepada pengunjung PST.  

 

2. Peluang Replikasi 

- Selain PST, apel juga dapat dilakukan pada kegiatan BPS lainnya terutama yang 

dikerjakan secara tim, sehingga kerjasama antar anggota tim dapat berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI BALI 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : PST BPS Provinsi Bali 

Kategori Pelayanan : Layanan Data Series PST BPS Provinsi Bali 

Alamat : Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 

Nama Pimpinan : Panusunan Siregar 

Unit : BPS Provinsi Bali 

Nama Kontak : I Nyoman Sudana 

Telepon/Mobile Phone : 0361-238159 

No. Fax : 0361-238162 

Email : bps5100@bps.go.id 

Kriteria :  

Ringkasan Inisiatif 

Layanan Data Series PST BPS Provinsi Bali merupakan suatu inovasi yang 

dilakukan PST BPS Provinsi Bali guna memudahkan konsumen data untuk 

mencari data-data series yang diperlukan. 
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A. MASALAH, PENDEKATAN, DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Konsumen data PST BPS Provinsi Bali sebagian besar berprofesi sebagai mahasiswa/pelajar. 

Konsumen data membutuhkan data series yang akan digunakan untuk studi dan evaluasi 

sehingga data tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan atau melakukan ramalan. 

Sebelum dikembangkan Layanan Data Series ini, konsumen data mencari data series dengan 

membuka buku publikasi yang diinginkan dan mencatat sendiri secara manual sehingga hal ini 

membutuhkan waktu yang sangat lama. PST BPS Provinsi Bali berinisiatif memberikan layanan 

data series sebagai wujud komitmen PST BPS Provinsi Bali kepada konsumen data secara 

efektif dan efisien mungkin. 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

Setelah dilaksanakan Layanan Data Series BPS Provinsi Bali ini terlihat bahwa waktu yang 

dibutuhkan konsumen data dalam mencari data series sangat cepat. Konsumen data tidak 

perlu repot membuka dan mencari buku di rak perpustakaan lagi. Hal ini berdampak dengan 

semakin banyaknya konsumen data yang datang ke PST BPS Provinsi Bali. 

 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

Layanan Data Series ini pertama kali diusulkan oleh Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik 

yang bersentuhan langsung dengan konsumen data, dan telah disetujui oleh Kepala Bidang 

IPDS BPS Provinsi Bali. 

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menginventarisir data-data time-series yang sering 

dicari oleh konsumen. Setelah itu mengumpulkan data tersebut dan merekam data tersebut 

ke dalam system computer untuk mempermudah pencarian data. Kendala dalam 

pengumpulan data adalah adanya suatu publikasi yang hilang dalam salah satu tahun yang 

mengakibatkan data time-seriesnya ‘berlubang’. Untuk mengatasi kendala tersebut, 

dibutuhkan kerjasama dengan subject-matter dalam pencarian data yang hilang tersebut, dan 

kalau ternyata di subject matter tidak ada, maka jalan terakhir adalah menghubungi BPS RI 

untuk meminta data tersebut. Series data tersebut juga disajikan dalam content website BPS 

Provinsi Bali yang bisa didownload ke dalam format file MS-Excel. Untuk memberikan 



kemudahan pelayanan bagi pengunjung/konsumen data pada PST BPS Provinsi Bali dalam 

mengakses website BPS Provinsi Bali (http://bali.bps.go.id), PST BPS Provinsi Bali menyediakan 

layanan free Wifi dan menyediakan beberapa PC (Personal Computer) khusus hanya untuk 

layanan free internet untuk mengakses data tersebut dan informasi lainnya yang dibutuhkan 

oleh pengunjung PST/konsumen data. 

 

3. Keahlian Pelaksana 

Operasional pelaksana Layanan Data Series PST BPS Provinsi Bali ini tidak membutuhkan 

keahlian khusus, hanya saja pelaksana minimal harus bisa menguasai dan mengoperasikan 

computer dengan baik. Selain itu diharapkan pelaksana dapat menjelaskan data BPS secara 

ringkas dan runut. 

 

4. Sumber Pembiayaan 

Layanan Data Series PST BPS Provinsi Bali tidak dibiayai oleh BPS Provinsi Bali. Hal ini 

dikarenakan sebagai wujud tanggung jawab PST BPS Provinsi Bali dalam menyediakan data 

yang berkualitas sebagai salah satu wujud Pelayanan Publik BPS Provinsi Bali. 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester, yaitu di bulan Juni dan Desember 

tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah data-data series tersebut sudah 

terekam kedalam system yang ada agar data tersebut tetap terupdate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

Layanan Data Series PST BPS Provinsi Bali ini tidak hanya disediakan untuk konsumen data 

yang berkunjung ke PST BPS Provinsi Bali saja, konsumen data yang mengunjungi website BPS 

Provinsi Bali juga sudah tersedia. Kedepannya diharapkan Layanan ini tetap tersedia dan agar 

lebih ditingkatkan lagi mengenai keberagaman datanya. 

 

2. Peluang Replikasi 

Sebelum dilaksanakan Layanan Data Series, konsumen data membutuhkan waktu yang sangat 

lama dalam mencari data series karena harus mencari sendiri di rak buku perpustakaan. 

Layanan Data Series ini bisa diterapkan di PST BPS Provinsi lain, dan kemungkinan sedang 

diterapkan juga di PST BPS Provinsi Lain. 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
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PENGUSULAN PRAKTEK INOVASI 

 

Nama Unit :  Pembuatan tabulasi silang (crosstab) dan permintaan series data 

secara online di website 

Kategori Pelayanan :  Pelayanan online (website) 

Alamat :  BPS Prov NTB Jl. Gunung Rinjain No 2 Mataram 

Nama Pimpinan :  Drs. Wahyudin, MM 

Unit : Bidang IPDS BPS Provinsi NTB 

Nama Kontak :  Agus Sudibyo  

Telepon/Mobile : 085322521367 

No Fax : 0370 623801 

Email : agus_sudibyo@bps.go.id atau dyatmika@bps.go.id  

Kriteria : penyederhanaan proses dan pengurangan biaya layanan 

Ringkasan Inisiatif : 

 

Permintaan data yang memerlukan series yang panjang seperti inflasi, penduduk, ekspor 

impor, kemiskinan, pdrb dan sebagainya sulit didapatkan oleh pengguna data dalam satu 

waktu dan satu tempat, adanya layanan data secara online yang sudah dibuat dalam di 

website http://ntb.bps.go.id dapat mengatasi kesulitan tersebut. Pengguna data dapat 

mengakses data sesuai series yang diinginkan secara cepat, dalam satu waktu dan 

gratis. Untuk kedepan nya, website BPS Provinsi NTB akan menampilkan tabulasi silang 

sesuai keinginan pengguna data terhadap variable variable yang tersedia dalam sensus 

sehingga pengguna dapat lebih mudah melakukan analisis terhadap tabel tabel tanpa 

mereka perlu membeli raw data hasil sensus.  

 

A. Masalah, Pendekatan dan Hasil 

1. Alasan pengembangan program dan permasalahan yang dihadapi : 

a. Kesulitan pengguna data mengakses series data yang panjang dan 

sesuai keinginan mereka dalam satu tempat dan satu waktu 

b. Adanya prosedur yang cukup rumit karena data tersebut tersebar di 

masing masing subject matter. 

c. Data di subject matter juga tidak lengkap series nya. 

d. Adanya biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mengakses data tersebut.  

e. User harus membeli raw data agar bisa melakukan tabulasi silang  

2. Hasil dan dampak terhadap masyarakat : 

a. Akses series data dapat dilakukan dengan cepat dan dalam satu tempat 

mailto:agus_sudibyo@bps.go.id
mailto:dyatmika@bps.go.id
http://ntb.bps.go.id/
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b. Prosedur akses data lebih mudah karena lewat website, dapat dilakukan 

dimana saja. 

c. Pengguna data dapat memilih variable dan series data sesuai yang 

diinginkan. 

d. Menghilangkan biaya dalam memperoleh data dan tabulasi tersebut tanpa 

melanggar PNBP. 

e. Layanan data online dapat diakses di http://ntb.bps.go.id  

f. Kedepan nya website tersebut akan  membuat tabulasi silang hasil 

sensus dengan variable yang dapat ditentukan sendiri oleh pengguna 

data 

 

B. Pelaksanaan dan Penerapan 

1. Pihak yang terlibat 

Penggagas adalah kabid IPDS, Pelaku utama dan penggerak adalah kasie 

diseminasi dan layanan statistic BPS Provinsi NTB dan kasie kasie teknis 

yang menyediakan series data yang dibutuhkan. Untuk series data yang tidak 

lengkap tersedia di teknis maka dilakukan input dari publikasi yang bertahun 

lama oleh staf bidang IPDS.  Warga masyarakat dapat menggunakan hasil 

dari layanan data ini secara mudah dan gratis.  

2. Strategi dan pengorganisasian proses 

Usulan ini hanya berlaku internal dalam lingkungan BPS , jadi yang 

diperlukan hanyalah koordinasi dalam lingkungan internal BPS yang meliputi 

antar bidang atau bagian.  

3. Keahlian pelaksana. 

Operasionalisasi usulan ini memerlukan keahlian seoarang programmer dan 

designer web serta keahlian teknis di bidang statistic dari masing masing 

subject matter.  

4. Sumber Pembiayaan 

Sumber pembiayaan berasal dari DIPA untuk mata kegiatan updating website 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap tampilan dan kecepatan akses 

serta usulan dan masukan variable dari pengguna data.  

 

C. Keberlanjutan dan Peluang Replikasi 

1. Pembelajaran utama 

http://ntb.bps.go.id/
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Usulan ini dapat ditindak lanjuti untuk variasi dan series data yang lebih 

banyak dan lebih panjang , bahkan dapat melibatkan data instansi lain yang 

akan digunakan dalam penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA), sekaligus 

alat control terhadap series data masing-masing SKPD yang digunakan 

dalam DDA yang terkadang tidak berubah selama bertahun tahun.  

2. Peluang Replikasi 

Usulan ini sangat mudah ditempatkan di tempat lain, kerena berbasis website 

dan hampir semua provinsi dan kab kota menggunakan template dan aplikasi 

untuk mendesign website yang hampir sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : PST BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kategori Pelayanan : SMS Gateway untuk Data Strategis 

Alamat : Jl. R. Suprapto No. 5, Oebobo, Kupang, NTT 

Nama Pimpinan : Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si 

Unit : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nama Kontak : Putu D. Pickupana, SST 

Telepon/HP : 0380 -  826289, 821755   

No. Fax : 0380 - 833124 

Email : ipds5300@bps.go.id 

Kriteria :  

 

Ringkasan Inisiatif 

Pelayanan Data Strategis Berbasis SMS adalah layanan yang akan dikembangkan oleh BPS 

Provinsi NTT untuk mempermudah pengguna mengakses data secara cepat dan akurat.  

  



A. MASALAH, PENDEKATAN, DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Dalam  perkembangan  sistem  informasi  ini, pelayanan publik  membutuhkan  

sebuah  media  untuk menyampaikan  informasi penting secara cepat dan akurat. 

Salah satunya adalah website. Namun keadaan di wilayah Provinsi NTT yang tidak 

semua mendapatkan sinyal internet dapat menghambat pengguna data untuk 

mencari data dengan cepat dan mudah. 

BPS Provinsi NTT mengembangkan SMS Gateway yang merupakan alternatif dari 

website. Sistem ini, Pelayanan Data Strategis Berbasis SMS, memungkinkan 

pengguna data untuk bisa mengakses data strategis yang ada di BPS Provinsi NTT 

kapanpun dan dimanapun selama masih tersedia sinyal HP dari masing-masing 

provider. 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

Pengguna akan dapat menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

akurat. Sistem ini dapat membantu pengguna data untuk mengakses data tanpa 

melalui internet yang tidak selalu tersedia di wilayah NTT. 

  



B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Pelayanan Data Strategis Berbasis SMS ini akan melibatkan Seksi Integrasi 

Pengolahan Data sebagai pengembang sistem dan juga Seksi Diseminasi dan 

Layanan Statistik yang bertugas untuk maintenance dan update database. 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

Pengembangan sistem PST Berbasis SMS ini akan membutuhkan waktu, karena 

selain pengembangan aplikasi sms gateway, database informasi yang nantinya 

dapat diakses juga perlu dibangun dengan cermat dan teliti. Data yang digunakan 

merupakan data resmi yang sudah dirilis oleh BPS Prov. NTT maupun sudah 

dipublikasikan dalam publikasi sehingga tidak susah dalam ketersediaan data. 

Kendala yang mungkin terjadi adalah ketika mungkin terjadi pemadaman listrik, 

atau PC server yang mengalami kerusakan, atau hal lainnya. Yang dibutuhkan 

adalah maintenance sistem, baik dari sisi hardware maupun software (aplikasi) 

yang mendukung sistem ini. 

3. Keahlian Pelaksana 

Pada pelaksanaannya nanti, tidak akan dibutuhkan keterampilan khusus. Untuk 

update database, nantinya juga akan menggunakan aplikasi entri standar. 

4. Sumber Pembiayaan 

Pembiayaan seluruhnya rencananya akan dibebankan pada dana yang bersumber 

dari PNBP BPS Provinsi NTT. 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala tiap bulan. Hal ini dilakukan 

untuk mengevaluasi apakah data strategis yang sudah terekam kedalam sistem 

adalah data terkini. 



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

Pelayanan Data Strategis Berbasis SMS ini merupakan alternatif lain agar pengguna 

data dapat mendapatkan data strategis yang diperlukan secara cepat, mudah, dan 

akurat. Pengguna data tidak perlu mengunjungi PST BPS Provinsi NTT untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Kedepannya diharapkan sistem ini tetap 

tersedia dan agar lebih ditingkatkan lagi mengenai keberagaman datanya. 

2. Peluang Replikasi 

Sebagai alternatif agar pengguna data dapat mendapatkan data secara cepat, 

mudah, dan akurat maka PST Berbasis SMS ini akan membantu. Dibutuhkan SDM 

yang paham tentang programming untuk pengembangan sistem kedepannya. 

Replikasi dapat dilakukan jika permasalahan yang terjadi juga serupa dengan yang 

terjadi di wilayah NTT. 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

Nama Unit : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

Kategori Pelayanan : Pelayanan Publik/Terbuka 

Alamat : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 6 Palangka Raya 

Nama Pimpinan : Dr. Ir. Sukardi, M.Si 

Unit : Pelayanan Statistik Terpadu 

Nama Kontak : Bob Setiabudi, S.Si, M.Si 

Telepon/Mobile Phone : (0536) 3228105 

No. Fax : (0536) 3228105 

Email : bps6200@bps.go.id 

Kriteria : Aksesibilitas 

Ringkasan Inisiatif 

Salah satu bentuk inovasi pelayanan yang dilaksanakan di BPS Provinsi Kalimantan Tengah 

adalah penayangan sosialisasi kegiatan dan diseminasi data melalui  pemasangan layar monitor 

di ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk 

publisitas maupun sosialisasi BPS kepada masyarakat melalui pengujung PST. Layar monitor 

tersebut menampilkan informasi mengenai PST, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan kegiatan 

yang sedang dilaksanakan oleh BPS (Sensus Pertanian, dll). Selain itu, ditampilkan juga kegiatan 

konferensi pers (press release) yang dilaksanakan bulanan maupun triwulanan yang 

dilaksanakan oleh BPS RI maupun BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

  



A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan unit pelayanan yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat. Dengan sistem pelayanan satu pintu, seluruh kebutuhan data dari 

masyarakat harus melalui PST. Permasalahan yang dihadapi adalah masyarkat belum 

sepenuhnya mengetahui kegiatan statistic apa saja yang dilaksanakan oleh BPS. Sebagian 

besar konsumen data masih beranggapan bahwa data yang disajikan belum kondisi 

terbaru dan terkesan bahwa BPS lambat dalam mempublikasikan data. Diperlukan 

sosialisasi kepada konsumen periode rilis data dan informasi yang dilaksanakan oleh BPS 

itu beragam, ada yang sepuluh tahunan (hasil sensus), tahunan, triwulanan maupun 

bulanan. Selain itu, perlu juga disampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan 

statistic (sensus dan survei) apa saja yang ada di BPS untuk menghasilkan data yang 

dimaksud. Salah satu bentuk sosialisasi kegiatannya adalah melalui video yang dapat 

diakses oleh semua pihak sehingga masyarakat tidak hanya menggunakna datanya tetapi 

juga mengetahui apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS. 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

Hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat mengakses data BPS secara cepat melalui 

tayangan rilis BRS ketika mereka berkunjung ke PST. Selain dapat memperoleh data yang 

diperlukan secara cepat pada saat rilis BRS, pengunjung juga mendapatkan penjelasan 

mengenai data yang dirilis. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah pandangan 

masyarakat bahwa ada data BPS  yang dirilis secara periodic baik bulanan maupun 

triwulanan untuk indicator-indikator tertentu. 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang Terlibat 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : 



a. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan Subject Matter terkait yang sedang 

melaksanakan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) 

b. Teknisi listrik  yang memasang kabel yang menghubungkan layar monitor di PST 

dengan tayangan rilis di ruang vicon lantai 2  

c. Seluruh pegawai di Bidang IPDS 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

Strategi dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi data melalui layar monitor di 

ruangan PST dilakukan dengan cara penyesuaian tayangan yang ditampilkan dengan 

waktu kegiatannya. Ketika sedang ada rilis BRS, maka monitor langsung menampilkan 

kegiatan rilis baik yang dilakukan Kepala BPS RI (melalui vicon) maupun Kepala BPS 

Provinsi. Menjelang penerimaan mahasiswa baru STIS, maka akan ditampilan video 

mengenai STIS sekaligus sebagi media promosi. 

3. Keahlian Pelaksana 

Keahlian petugas yang terlibat diperlukan pada saat pemasangan kabel penghubung 

dengan ruang vicon serta penyiapan tayangan video. Ketika semua bahan dan sarana 

telah siap, hanya diperlukan operator untuk menyalakan setiap harinya. 

4. Sumber Pembiayaan 

Pembiayaan kegiatan ini dapat dikatakan tidak terlalu besar. Layar monitor yang 

digunakan berasal dari ruang vicon yang sudah tidak digunakan karena telah diubah 

menggunakna layar yang lebih lebar. Peralatan lain yang diperlukan adalah kabel hdmi 

dan speaker yang pembiayaannya bersumber dari anggaran BPS Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan tayangan yang 

ditampilkan apakah sesuai dengan jadwal kegiatan BPS. Evaluasi dilakukan terhadap 



respon petugas di PST ketika ada pengunjung yang menanyakan tayangan yang sedang 

ditampilkan. Jawaban petugas perlu diperhatikan apakah sudah sesuai atau belum 

dengan pertanyaan dari pengunjung. 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi melalui layar monitor yang di pasang di 

ruangan PST, selain pengunjung PST juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai BPS Provinsi 

Kalimantan Tengah yang ingin mengikuti rilis namun tidak dapat ditampung di ruang 

vicon. Hal tersebut dapat menambah wawasan bagi pegawai BPS untuk mengetahui data 

dan penjelasan yang bukan dikerjakan di bidangnya. Hal tersebut mendorong terjadinya 

knowledge sharing bagi pegawai. Diharapkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPS, 

dapat disiapkan video sosialisasinya dan bukan hanya untuk kegiatan berskala besar 

seperti sensus. 

2. Peluang Replikasi 

Kegiatan ini sangat mungkin diterapkan di tempat yang lain. Dari segi biaya, tidak terlalu 

banyak yang harus disiapkan. Sedangkan untuk materi yang ditampilkan, diharapkan dari 

BPS RI khususnya Bagian Humas dapat membantu menyiapkan.  

  



 
Tayangan Rilis BRS Bulanan 

 
Video tentang STIS 
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PENGUSULAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

 

Nama unit : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

Kategori Pelayanan : Pustaka tercetak 

Alamat : Jl. KS Tubun no 117 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

Nama Pimpinan : Dyan Pramono Effendi, SE,ME 

Unit : IPDS BPS Prov Kalsel 

Nama Kontak : Rohdiana Kurniawati 

Telepon : 081380541524 

No fax : (0511) 3261585 

Email : bps6300@bps.go.id 

Kriteria : Aksesibilitas 

 

Ringkasan Inisiatif 

 
 
Inisiatif yang dibuat adalah membuat perpustakaan online yang di muat di website BPS Provinsi Kalsel. 

Perpustakaan online ini berisi semua publikasi yang tersedia di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 

Perpustakaan online ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui publikasi apa saja 

yang tersedia di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jika masyarakat mencari data di website tidak 

tersedia dan harus mengunjungi PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sudah dapat mengetahui publikasi 

apa saja yang tersedia dan akan mereka gunakan. 
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A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang dihadapi 

Inisiatif ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami kebingungan 

tentang publikasi apa saja yang tersedia di BPS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga ketika 

datang ke PST bingung apa mau yang dicari. 

2. Hasil dan Dampak terhadap masyarakat 

Dilihat dari jumlah pengguna yang mengakses situs ini yang semakin bayak diharapkan 

masyarakat sudah mengetahui publikasi apa saja yang tersedia di PST BPS Prov Kalsel, selain 

itu sudah semakin banyak masyarakat yang datang ke PST langsung mencari publikasi yang 

mereka cari, tidak seperti dahulu yang semuanya harus dilayani dari mengambil publikasi 

sampai menuju halaman yang ada data yang diperlukan. 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 
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PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

Nama unit  : BPS Provinsi Kaltim 

Kategori Pelayanan : Diseminasi Statistik 

Alamat   : Jl Kemakmuran No. 04 Samarinda, Kalimantan Timur 

Nama Pimpinan  : Ir. S. Aden Gultom, MM 

Unit   : Bidang IPDS 

Nama Kontak  : Ir. Gunadi Irianto 

Telepon/ Mobile Phone : (0541) 732793 

No. Fax   : (0541) 201121 

Email   : bps6400@bps.go.id 

Kriteria   : Aplikasi Android 

Ringkasan Inisiatif :  

Semakin meluasnya penggunaan smartphone dan tablet, 

menuntut tersedianya data yang dapat diakses dimanapun 

dan kapanpun. Website yang sudah ada dirasa masih belum 

memenuhi kebutuhan akan data strategis dan dinamis. Untuk 

itu  kami berinisatif membuat sebuah aplikasi berbasis 

android yang sederhana dan memuat data sesuai kebutuhan 

tersebut. Untuk saat ini aplikasi masih dikembangkan pada 

platform android, kedepannya akan dikembangkan untuk 

platform yang lain juga. 

Aplikasi akan menampilkan tabel dinamis data strategis dari 

beberapa kategori yang disediakan. Tabel menampilkan series 

data tahunan pada variable terpilih yang mencakup wilayah 

Kalimantan Timur. Aplikasi ini kami namakan “DataKaltim” 

yang bisa didownload melalui halaman depan website BPS 

Kaltim atau melalui link: 

http://kaltim.bps.go.id/web/DataKaltim.apk 

 

  

mailto:bps6400@bps.go.id


 

A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang dihadapi 

Persoalan yang mendasari munculnya inisiatif ini adalah adanya kemajuan teknologi 

menuntut kita sebagai penyedia data untuk memberikan pelayanan lebih yang inovatif. 

Disisi yang lain, pengguna data juga menginginkan data yang tersedia bisa diakses dimana 

saja, kapan saja dan dengan cara yang mudah dan cepat. Untuk menjawab tantangan 

tersebut BPS Provinsi Kaltim membuat sebuah aplikasi berbasis android 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap masyarakat 

Aplikasi android “DataKaltim” merupakan sebuah upaya BPS Provinsi Kalimantan Timur 

untuk memberikan pelayanan data secara mudah kepada pengguna data. Dengan demikian 

diharapkan kepuasan pengguna terhadap pelayanan dari BPS Kalimantan Timur meningkat. 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

Penggagas, pelaku utama dan penggerak terbentuknya layanan aplikasi android 

“DataKaltim” ini merupakan pemikiran bersama dan adanya masukan dari instansi 

pemerintahan dan pengguna data lainnya.  

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

Perencanaan: 

1. Menyiapkan pengkategorian data 

2. Menyiapkan data yang akan disajikan sesuai kategori diatas 

3. Membuat rancangan tampilan pada aplikasi 

 

Implementasi: 

1. Pembuatan aplikasi Android 

2. Uji coba aplikasi  

3. Upload aplikasi dan menampilkan tautan pada website 

 

3. Keahlian Pelaksana 

Aplikasi untuk menampilkan tabel dinamis pada smartphone dengan system operasi 

Android. Dalam perencanaan, penyusunan, serta operaionalisasi diperlukan beberapa 

keahlian, diantaranya: 

1. Penguasaan basis data, serta perancangan tabel dinamis 

2. Penguasaan pemrograman, khususnya untuk aplikasi Android 

3. Penguasaan pemrograman web 

 

 



4. Sumber Pembiayaan 

Pada saat perencanaan, pembuatan dan implementasi dilakukan dengan menggunakan 

tools yang tidak berbayar dan dikerjakan pada jam kerja sehingga tidak memerlukan biaya.  

 

Pengguna juga tidak dipungut biaya untuk menggunakan aplikasi tersebut. 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dilakukan dengan melihat jumlah pengunjung yang mendownload aplikasi pada 

website BPS provinsi KalTim. Monitoring juga dilakukan dengan melihat berapa banyak 

aplikasi digunakan oleh pengguna. 

 

Hasil monitoring digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk melihat popularitas 

layanan ini. Evaluasi juga dilakukan dengan melihat feedback dari pengguna layanan melalui 

layanan email. 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran utama 

Secara umum dari pengalaman dalam pembuatan aplikasi ini banyak hal yang nantinya 

dapat dikembangkan untuk kedepannya. Mulai dari perbaikan tampilan, kecepatan akses, 

dan penambahan tools yang lain akan terus kami kembangkan untuk menghasilkan aplikasi 

yang semakin sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna data.  

 

2. Peluang replikasi 

Aplikasi Android “DataKaltim” sangat mungkin untuk diterapkan dan dikembangkan di 

tempat lain, karena aplikasi ini bersifat umum untuk menampilkan data strategis yang 

dimiliki BPS baik Provinsi maupun kabupaten/kota. 
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.~ BADAN PUSAT STATlSTlK 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

Pengusulan Praktik Inovasi 

Nama Unit : BPS Provo Sulawesi Tengah 

Kategori Pelayanan : Website dan PST 

Alamat : JL. MT Haryono nO.27 Kota Palu, 94111 

Nama Pimpinan ; Johanes Oe Britto Priyono, M .Sc 

Unit : Bidang IPDS Seksi Oiseminasi dan Layanan Statistik, 

Nama Kontak : Kandung Joko Nugroho, SST 

Telepon?Mobile Phone: (0451) 483611 

No Fax : (0451) 483612 

Email : ipds7200@bps.go,jd 

Krileria : Efisiensi dan Responsilivitas 

Ringkasan Inisiatif 

Inovasi Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sosiaiisasi 

Prod uk Diseminasi dan PST BPS Provinsi Sulawesi Tengah. 

1. Masalah, Pendekatan dan Hasil 
a. latar beJakang mengembangkan inovasi inj 

Sosialisasi website BPS kepada penggona data 

Selaras dengan pembangunan dan potensi daerah provinsi Sulawesi Tengah 

banyak peneliti melakukan kajian pembangunan, peneliti yang datang banyak 

dari luar pulau seperti dari Universitas Gajah Mada, untuk lebih meng efisienkan 

waktu dan tenaga, terutama untuk data awal turun daerah. 

Sanyak pengguna data dari kalangan mahasiswa yang akses internetnya mudah 

dikampus, mereka rata-rata mengetahui ada website BPS tetap; kurang 

mengert i dimana data-data tersebut ada di webSite. 

Sosialisasi PST di media elektronik lokal. 

Dengan berpindahnya sementara kantor BPS Provinsi Sulawesi Tengah karena 

kantor sebelumnya mengalami revitalisasi, banyak pengguna data masih datang 

ke kant or yang direvitalisasi tersebut, walaupun sudah ada pemberitahuan di 

pagar kantor, tetap perlu dilakukan sosialisasi karena semakin banyak pengguna 

data BPS. 
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Banyaknya produk BPS yang belum di ketahui oleh masyarakat, kebanyakan 

hanya tahu Daerah Dalam Angka dan PDRB. 

b. Hasil dan dampak terhadap konsumen data 

Mengenalkan website BPS kepada pengguna data 

Konsumen data lebih mengerti ,Iebih mudah, lebih cepat dan lebih murah dalam 

mendapatkan data. 

Konsumen lebih mudah mendapatkan data terutama data dari daerah luar 

Sulawesi Tengah. 

Konsumen data menggetahui produk-produk publikasi dari BPS Provinsi 

Sulawesi Tengah . 

2. Pelaksanaan dan Penerapan 

a. Pihak yang terlibat 

Inovasi inj muncul dari kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, meminta agar 

semua pegawai mensosialisakan web BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan khusus 

untuk petugas piket jaga PST untuk menjelaskan web BPS Provinsi Sulawesi 

Tengah kepada pengunjung data, 

sedangkan untuk sosialisasi BPS Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus PST 

melibatkan media lokal seperti RRI dan TVRI Sulawesi Tengah 

b. Strategi dan pengorganisasian 

Petugas jaga piket PST menanyakan kepada penggunjung PST tetang data yang 

diperlukan, apabila data tersebut juga tersedia di website petugas menawarkan 

dan menje laskan posisi data tersebut di webs ite dan data data lain d. webs ite. 

Di sela-sela sebagai narasumber di RRI Sulawesi Tengah kepala BPS Prov 

Sulawesi Tengah mensosialisasikan BPS Provinsi Sulawesi Tengah baik produk 

dan kegiatan-kegiatanny't. 

c. Keahlian pelaksana 

Pelaksanan inovasi layanan publik adaJah petugas piket jaga yang mengetahui dan 

pelham ten tang isi dan posisi data data yang ditampilkan dj website. 

d. Sumber pembiayaan 

Untuk pembiayaan inovasi ini bisa dikatakan nol rupiah : 

Biaya akses interne t sosiali sasi website sudah termasuk biaya internet bulanan 

kantor, 

Sedangkan untuk sosialisasl BPS terutama PST mengunakan rekan media TVRI 

Sulawesi Tengah yang bersedia men am pilkan Profil BPS Sulawesi Tengah dan 

untuk media RRI Sulawesi Tengah Kepala BPS Provo Su lawesi Tengah rutin 

menjadi narasumber dalam acara Kopi Anda (Komentar dan Opini Anda). 
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e. Monitoring Evaluasi pelaksanaan strategi ini 

Monitoring evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan publ ik ini dapat dilihat dari: 

1. Laporan pengunjung PST bulan Maret sampai dengan Mei 2014, dibandingkan 

dengan bulan yang sama tahun 2013 mengalami peningkatan (data jumlah 

kunjungan terlampir) 

2. Jumlah Pengunjung web dapat dilihat di Statist ik Pengunjung, dari situ bisa 

dievaluasi berasil atau tidak inovasi terse but 

3. Keberlanjutan inovasi pelayanan publik 

Sosialisasi dalam produk diseminasi statistik BPS, harusnya lebih diperbanyak, seperti 

kegiatan·kegiatan besar BPS yang ada iklan layanan publik maka diseminasi juga 

perlu semacam iklan layanan publik juga untuk hasil-hasilnya, sehingga masyarakat 

tahu hasil kerja BPS dan dapat mempergunakan data tersebut sesuai dengan 

kebutuhan data mereka. 

Dengan semakin beragamnya kebutuhan data di masyarakat maka BPS berupanya 

mengimbangi kebutuhan data tersebut dengan berbagai macam kegian dan 

diseminasi hasil statistik, dengan banyaknya hasil diseminasi BPS baik yang telan 

rutin atau yang batu maka perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar data kita 

lebih bermanfaat. 

Era teknologi sekarang internet semakin murah jadi semakiin banyak orang 

mengakses internet, sehingga website merupakan cara yang tepat untuk menyajikan 

data-data hasil kegitan BPS. 

~'ulal1fs;Tengah, 
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laporan Jumlah Pengunjung PST Per Bulan 

laporan Jumlah pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu yang kami tampilkan adalah per jenis kelamin per bulan, bila dibandingkan tahun 2013 dan 

2014 pada Priode bulan Januari - April Jumlah Pengunjung PST BPS Provinsi Sulawesi Tengah Mengalami Peningkalan. Berpindahan Kantor ke tempat 

sementara tidak mempengaruhi jumlah pengunjung ke PST BPS Provinsi Sulawesi Tengah , karena bila dilihat dari jumlah pengunjung di bulan yang 

sama pada tahun 2013 dan 2014 muldj maret jumlah pengunjung terjadi peningkatan. 

lahun 2013 

Rekap Pengunjung per Jenis Kelamin per Tahun 
Tahun Kunjungan 2013 

Jenis Kelamin Jan Feb M., Apr Mei Jun Jul Agu Sep Ok' Nov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Laki-Iaki 26 30 50 41 21 20 32 12 36 71 40 
Perempuan 61 61 61 53 35 16 21 10 51 45 48 
Total 87 91 111 94 56 36 53 22 87 116 88 

Tahun 2014 

Rekap Pengunjung per Jenis Kelamin per Tahun 
Tahun Kunjungan 2014 

Jenis Kelamin Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,. 11 12 

Laki-Iaki 30 49 57 63 49 23 0 0 0 0 0 
Perempuan 23 62 76 78 78 25 0 0 0 0 0 
Total 53 111 133 141 127 48 0 0 0 0 0 

Des 
13 
25 
27 
52 

Des 
13 
0 
0 
0 
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Format Pengusulan Inovasi Pelayanan Publik 

PENGUSULAN  PRAKTEK INOVASI 

 

Nama Unit :  IPDS 

Kategori Pelayanan : 

Alamat :  Jln. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 

Nama Pimpinan :  Ir. Chaterina H Persulessy 

Unit :  IPDS 

Nama Kontak :  Derick Iskandar, SST 

Telepon/ Mobile Phone :  081331906785 

No. Fax : 

Email :  derick@bps.go.id 

Kriteria : 

 

Ringkasan Inisiatif 

         

               Ketersediaan data strategis sangat dibutuhkan oleh berbagai Instansi. 

Misalnya data inflasi dan IHK yang setiap bulannya dirilis. Hal tersebut yang melatar 

belakangi inovasi ini yakni Data Center Information. Akses data tersebut dapat 

dilakukan via SMS dengan sistem Push Service, artinya data akan secara otomatis 

terkirim setiap bulannya ke nomor-nomor tertentu.  Adapun jenis data yang terkirim 

adalah jenis data yang bersifat umum. 
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A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL (20) 

 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan Yang Dihadapi (10) 

 

Uraikan persoalan yang mendasari munculnya inisiatif ini.  Apa masalah utama 

dalam persoalan sebelum munculnya inisiatif ini ? Uraikan unsur inisiatif yang 

telah berhasil menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru dan berbeda. Jika 

bukan merupakan inovasi yang bersifat sama sekali baru, sebutkan bagaimana 

pengembangan atau modifikasi terhadap ide, sistem atau teknologi diterapkan 

kedalam inisiatif dan disesuaikan dengan situasi lokal. 

 

           
             Kebutuhan data sangat penting, terutama bagi Pemerintah Daerah 
untuk merencanakan pembangunan kedepan. Salah satu solusi agar 
pemerintah yang dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan suatu wilayah agar 
bisa memperoleh data secara cepat adalah dengan media SMS.  
           Adapun jenis data yang dikirim adalah yang bersifat umum dan bisa 
diketahui oleh banyak orang. Selain itu pemanfaatan fasilitas seperti ini sangat 
menunjang kebutuhan akan data secara cepat dan up to date. 
 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat (10) 

 

Uraikan dampak yang dihasilkan secara nyata dalam bentuk peningkatan 

pelayanan atau pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat. Berikan 

beberapa contoh kongkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan. 

Keberhasilan inisiatif harus dapat ditunjukkan melalui perbedaan situasi 

sebelum dan sesudah inisiatif. Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur. 

 

 
Dampaknya : 
 
Secara langsung             :   -   Masyarakat  akan semakin mudah  dalam  

mengakses data 
-   Data lebih real time karena tersaji tepat waktu 

 
Secara tidak langsung   :   -   Masyarakat akan semakin sadar terhadap  
                                                   pentingnya data. 

- Secara tidak langsung masyarakat  juga akan 
    menjadi lebih melek teknologi 
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B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (20) 

1. Pihak yang terlibat (3) 

Sebutkan siapa saja penggagas, pelaku utama dan penggerak. Bagaimana 

keterlibatan pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, organisasi, 

warga masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain 

 

 
        Banyak pihak yang terlibat, misalnya : 

- BPS selaku penyedia data 
- Provider seluler sebagai penyedia layanan 
- Pemda sebagai pembuat kebijakan dan pengguna data 
- Masyarakat 
- dll 

 

 

2. Startegi dan Pengorganisasian Proses (6) 

Deskripsikan dalam perencanaan dan implementasi inisiatif termasuk koordinasi 

dengan instansi lain, kendala dalam implementasi serta solusi yang diambil 

dalam mengatasi kendala tersebut. 

 

 Pemda 

 Masyarakat 

                                                                                                
 LSM, dll 
 
 
Data yang dikirim bersifat push data/ BPS hanya sebagai pemberi informasi 
data. 
 
 

 

3. Keahlian Pelaksana (3) 

Deskripsikan keahlian pelaksana yang diperlukan dalam operasionalisasi 

 
- Paham dan mengerti mengenai pemrograman, khususnya PHP dan  

teknologi SMS Gateway 
- Paham dan mengerti mengenai logika berfikir program 
- Bisa bekerjasama 

 

 

BPS 

SMS CENTER 
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4. Sumber Pembiayaan (3) 

Uraikan skema pendanaan penyelenggaraan inisiatif, bagaimana program ini 

dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut, termasuk apakah 

melibatkan swasta dan pihak lain. 

 

 
Sumber pembiayaan bisa dilakukan beberapa cara : 

1. Sharing cost antara developer data (BPS) dan provider seluler 
2. Biaya ditanggung provider seluler dengan catatan pengguna data 

bersedia dibebankan biaya terima SMS 
3. Biaya sepenuhnya ditanggung Pemda. 

Opsi diatas merupakan pilihan yang bisa dijalankan jika sistem ini dibangun 
 

 

5. Monitoring dan Evaluasi (5) 

Uraikan bagaimana sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi ini. 

 

 
Proses monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap bulan 
- Proses evaluasi akan mengevaluasi jenis data apa yang paling sering diminta 
- Akan ada masukan/saran dari pengguna data jika itu perlu, maka akan 

dipertimbangkan 
 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI (10) 

1. Pembelajaran Utama (5) 

Sebutkan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inisiatif ini, 

pembelajarannya serta rekomendasi untuk masa depan. Uraikan apakah 

inisiatif ini berkelanjutan yang terlihat dari penetapan regulasi, perencanaan, 

serta pengalokasian sumber daya misal, keuangan, kelembagaan serta sumber 

daya manusia. 

 

 
1. Ketersediaan data menjadi lebih cepat dan real time  
2. Masyarakat pengguna data akan semakin antusias dalam 

menggunakan data karena adanya teknologi 
3. Masyarakat akan menjadi melek teknologi setidaknya pengguna 

teknologi pasif yang artinya mereka akan menjadi melek teknologi 
sedikit demi sedikit. 
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2. Peluang Replikasi (5) 

Jelaskan prakondisi dalam pelaksanaan. Apakah inisiatif mungkin untuk 

diterapkan di tempat lain ? Apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau 

didesiminasi oleh Unit atau instansi di tingkat nasional atau sub- nasional? 

 

 
Sangat memungkinkan dilakukan replikasi di setiap daerah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI PAPUA BARAT 



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

 

Nama Unit : Mobile Public Services 

Kategori Pelayanan : Layanan Informasi Statistik 

Alamat : Jalan Sowi IV. No 99 Manokwari 

Nama Pimpinan : Drs. Simon Sapary, M.Sc 

Unit : Diseminasi 

Nama Kontak :  Whistra P. Utama, A.Md 

Telepon/Mobile Phone : 0813 90534514 

No. Fax : - 

Email :  

Kriteria : Aplikasi Mobile Pelayanan Informasi Statistik 

 

Ringkasan Inisiatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kebutuhan data statistik di BPS Provinsi  Papua Barat semakin meningkat. Upaya pemenuhan 

kebutuhan data statistik tersebut telah ditempuh melalui Layanan Perpustakaan dan Penyediaan 

Data Berbasis Web. Tetapi, layanan data statistik berbasis web masih dikeluhkan pengunjung laman 

irjabar.bps.go.id khususnya terkait dengan lambatnya jaringan internet. Untuk mengatasi 

keterlambatan akses internet tersebut, BPS Provinsi Papua Barat mengembangkan inovasi layanan 

informasi statistik berbasis android. Dengan layanan ini, pengguna data hanya perlu menginstall 

aplikasi android BPS Provinsi Papua Barat, data terpilih (strategis) akan tersimpan di smart phone 

android. Selanjutnya, data statistik Papua Barat bisa dibaca offline. 



A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan Pengembangan Program dan Permasalahan yang Dihadapi 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil dan Dampak terhadap Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

 

 

 

 

 

 

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemanfaatan data BPS masih kurang dilihat dari sedikitnya pengunjung PST (2013 = 60-an). 

 Banyak pengunjung PST menanyakan data, yang sebenarnya di website sudah ada 

 Keluhan pengunjung PST akan susahnya mendapatkan data: biaya, jarak dan waktu 

 Perlunya sebuah inovasi, sehingga data bisa tersedia secara murah, kapan dan dimana saja 

 Aplikasi Android yang menyediakan fasilitas browsing data BPS Papua Barat dan berinteraksi 

dengan BPS Papua Barat.  

 Memberi kemudahan pengguna data dalam mengakses data BPS 

 Memastikan bahwa data BPS Provinsi Papua Barat termanfaatkan 

  

 Penggagas : Seksi Diseminasi dan Pelayanan Statistik 

 Penggerak : Seksi Diseminasi dan Pelayanan Statistik 

 Pelaku Utama : Seksi Diseminasi dan Pelayanan Statistik 

 Keterlibatan Stake Holder : Stake holder menentukan jenis data stategis mana yang paling 

mereka butuhkan dan harus selalu tersedia 

 BPS bersama stake holder berkoordinasi untuk menentukan jenis data apa yang paling 

dibutuhkan stakeholder untuk ditampilkan di aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat”; 

 Tim Perancang: membuat aplikasi sesuai kebutuhan stake holder; 

 Hambatan yang dihadapi: aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” bisa dinikmati hanya di wilayah 

yang sudah terakses 3G;   

 Solusi: BPS Provinsi Papua Barat menyediakan layanan aktivasi aplikasi “BPS Provinsi Papua 

Barat” khususnya saat Launching. 



3. Keahlian Pelaksana 

 

 

 

 

 

4. Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menguasasi sistem pemrograman untuk android; 

 Menguasasi manajemen web; 

 Dibutuhkan dukungan subject matter dalam hal penyediaan data terkini 

 Pembiayaan untuk pengembangan aplikasi ini belum dapat dibebankan kepada APBN; 

 Untuk pemutkhirannya perlu dianggarkan dari APBN; 

 Pembiayaan dari pihak luar terbuka khususnya jika stake holder meminta penyediaan data 

sektoral. 

 Sistem Monitoring Aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” dilakukan secara mingguan; 

 Setiap pengguna aplikasi akan terdaftar di BPS Provinsi Papua Barat secara online; 

 Setiap ada data terbaru akan muncul notifikasi di HP pengguna layanan;  

 Diperlukan unit pemantau kualitas data yang disajikan di aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat”. 

 Pembiayaan dari pihak luar terbuka khususnya jika stake holder meminta penyediaan data 

sektoral. 

 Pengalaman umur: 

o Ukuran Aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” beserta data yang terunduh sangat kecil (kurang 

dari 500 kb) sehingga tidak membutuhkan banyak memori HP pengguna; 

o  Pengguna dapat mengakses data dalam keadaan offline 

 Rekomendasi: Peluncuran aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” ke ranah publik membutuhkan 

persetujuan pimpinan. Direkomendasikan agar aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” yang telah 

dibuat dapat dipresentasikan di hadapan pimpinan BPS. 

 Apabila aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” disetujui untuk digunakan sebagai bagian dari 

layanan publik maka perlu dianggarkan pembiayaan dan pengalokasian petugas khusus yang 

menangani pengembangan aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat”.  



2. Peluang Replikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Peluang replikasi aplikasi sangat terbuka digunakan di BPS lain termasuk BPS Pusat; 

 Inisiatif ini sedang dalam proses penyempurnaan atas uji coba yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 20 Juni 2014 di BPS Provinsi Papua Barat khususnya dalam hal: 

o Sajian series data yang belum “eye cathing” 

o Satuan data yang disajikan belum ada; 

o Forum komunikasi “chatting” anta pengguna dan unit layanan publik BPS Provinsi Papua 

Barat belum jadi (under construction) 



D. Contoh-contoh tampilan Aplikasi “BPS Provinsi Papua Barat” 
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INOVASI LAYANAN PUBLIK  

BPS PROVINSI PAPUA  



PENGUSULAN PRAKTIK INOVASI 

Nama Unit   : Perpustakaan BPS Provinsi Papua 

Kategori Pelayanan  : Perpustakaan Tercetak dan Perpustakaan Digital 

Alamat    : Gedung Pelni Lantai 3 Jalan Argapura Atas No. 15 

 Jayapura - Papua 

Nama Pimpinan  : Ir. Didik Koesbianto, M.Si 

Unit    : BPS Provinsi Papua 

Nama Kontak   : Sulthoni Asshidiqi, S.ST, M.Si 

Telepon/Mobile Phone : (0967)534519, 533028/ 085280517786 

No. Fax   : (0967)536490 

Emai    : bps9400@bps.go.id/ipds9400@bps.go.id/sulthoni@bps.go.id 

Kriteria    : Peningkatan responsivitas pelayanan 

 

Ringkasan Inisatif 

Pelayanan perpustakaan merupakan salah satu bagian dari wajah BPS. Pelayanan prima 
yang dinilai oleh para pengguna data BPS dinilai dari pelayanan terhadap pengguna data 
BPS di perpustakaan. Semakin tingginya permintaan data oleh pengguna menunjukkan 
semakin tingginya minat dan kepercayaan pengguna data terhadap data BPS. Untuk 
meningkatkan pelayanan terhadap pengguna data, BPS Provinsi Papua berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan data secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan dengan 
memberlakukan sistem tenggat waktu untuk penyediaan permintaan data berdasarkan 
kuantitas permintaan data pengunjung, yaitu: 
- Kurang dari 30 menit untuk permintaan kurang dari 3 jenis data/publikasi 
- Maksimal 30 menit untuk permintaan 3 jenis data /publikasi 
- Maksimal 1 hari kerja untuk permintaan 4 – 8 jenis data/publikasi 
- Maksimal 2 hari kerja untuk permintaan 9 – 14 jenis data/publikasi 
- Maksimal 3 hari kerja untuk permintaan lebih dari 15 jenis data/publikasi 

 

  



A. MASALAH, PENDEKATAN DAN HASIL 

1. Alasan pengembangan program dan permasalahan yang dihadapi 

Dalam pengamatan terhadap para pengguna data di BPS Provinsi Papua, 

sebagian besar pengguna data adalah dari dinas/instansi serta akademisi. Permintaan 

data yang datang pun beragam, berupa data hasil sensus/survey yang telah dikumpulkan 

langsung oleh BPS ataupun data sektoral yang telah dikompilasi. Permintaan data yang 

telah dilayani oleh perpustakaan BPS Provinsi Papua hingga saat ini tidak saja yang 

mendatangi perpustakaan langsung namun juga permintaan yang melalui e-mail. 

Semenjak dilaunchingnya website baru BPS Provinsi Papua yang menampilkan tata cara 

permintaan data dimana salah satunya adalah permintaan data via e-mail, metode 

permintaan data ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, tata 

cara permintaan data via e-mail ini juga relatif lebih mudah karena tidak perlu 

mendatangi langsung perpustakaan BPS Provinsi Papua. Sehingga secara umum jumlah 

permintaan data di perpustakaan BPS Provinsi Papua mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya (data hingga bulan juni 2014). 

Permintaan data yang beragam menyebabkan pengunjung perlu menunggu 

untuk hingga data yang diminta bisa tersedia. Sumber daya manusia (SDM) yang 

tersedia di perpustakaan BPS Provinsi Papua pun masih jauh dari kata memadai dari segi 

kuantitas. Selain itu, fasilitas ruangan perpustakaan BPS Provinsi Papua yang juga belum 

memadai (karena gedung BPS Provinsi Papua masih dalam proses pembangunan) 

sehingga seringkali pengunjung antri untuk bisa dilayani. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya efisiensi waktu pelayanan kepada pengunjung BPS Provinsi Papua. 

 

2. Hasil dan Dampak Terhadap Masyarakat 

Dengan adanya penerapan metode pelayanan yang baru, pelayanan terhadap 

pengunjung perpustakaan bisa lebih maksimal. Pengunjung bisa mengetahui berapa 

lama waktu pelayanan yang akan diberikan saat mengunjungi perpustakaan BPS Provinsi 

Papua. Untuk pengunjung yang mendapatkan waktu pelayanan maksimal 30 menit, bisa 

menunggu data yang disiapkan sambil melakukan konsultasi data dengan petugas 

perpustakaan maupun melihat-lihat koleksi perpustakaan. Sehingga waktu yang 

digunakan oleh pengunjung perpustakaan bisa lebih bermanfaat. 

Dampak lainnya yang dihasilkan dari penerapan metode permintaan data yang 

baru ini adalah berkurangnya antrian permintaan data. Sehingga perpustakaan tidak 

terlihat terlalu ramai dan sesak oleh pengunjung dan petugas mampu memberikan 

pelayan dengan lebih maksimal kepada pengunjung perpustakaan. 

 

 

 

 



B. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

1. Pihak yang terlibat 

Pihak yang terlibat dalam praktek inovasi ini adalah sebagai berikut: 

- Penggagas yaitu Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi Papua yang memberikan gagasan 

untuk melakukan pelayanan publik di perpustakaan BPS Provinsi Papua dengan cara 

yang baru. 

- Pelaku utama yaitu Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik (DLS)  yang 

merancang dan menjalankan praktek inovasi ini. 

- Penggerak yaitu petugas perpustakaan BPS Provinsi Papua, yang secara langsung 

berhadapan dengan pengguna data dan mempraktekan inovasi ini di perpustakaan 

BPS Provinsi Papua. 

Pemangku kebijakan dalam hal ini berperan sebagai pengguna data di BPS Provinsi 

Papua yang mampu merasakan secara langsung hasil dari penerapan praktek inovasi 

ini. 

 

2. Strategi dan Pengorganisasian Proses 

 

 
 

Tahap perencanaan yaitu dimana Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi Papua 

memberikan gagasan untuk meningkatkan pelayanan di perpustakaan BPS Provinsi 

Papua. Kepala Seksi DLS melakukan riset serta percobaan dalam praktek inovasi tersebut 

sambil membuat rancangan dan konsep yang akan diajukan kepada pimpinan BPS 

Provinsi Papua. 

Pematangan rancangan dan konsep serta dengan mengakomodir saran dan 

masukan dari pimpinan BPS Provinsi Papua, didapatkan konsep pelaksanaan yang paling 

disetujui oleh semua pihak. Kepala Seksi DLS memperkenalkan konsep pelayanan ini 

•Membuat rancangan konsep program praktek 
inovasi 

•Meminta persetujuan pimpinan untuk 
pelaksanaan praktek inovasi 

Perencanaan 

•Melakukan peningkatan SDM melalui briefing 

•Melakukan perapihan publikasi dan ruangan 

•Melakukan sosialiasi internal 

•Membuat form permintaan data 

Persiapan 

•Menyiapkan dan memberikan form permintaan 
data kepada pengunjung yang datang 

•Melakukan kalkulasi dan penyampaian lama nya 
data akan disiapkan 

Pelaksanaan 



kepada petugas piket harian perpustakaan BPS Provinsi Papua, serta memberikan 

arahan mengenai alur permintaan data. Perapihan ruangan dan tata letak publikasi 

sebagai bagian dari tahapan persiapan , dimana dengan tata letak ruangan yang tepat 

mampu menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung. Selain itu, sebagai alat 

komunikasi dengan pengunjung perpustakaan diberikan form permintaan data untuk 

diisi oleh pengunjung. Pada tahap ini sosialisasi baru dilakukan kepada internal. 

Pengenalan program ini disampaikan kepada pengunjung data saat mereka datang dan 

mengisi form kebutuhan data. 

Kendala yang sempat timbul dari praktek inovasi ini adalah masih kurangnya 

sosialisasi praktek ini terhadap pengunjung, sehingga pengunjung terkadang menunggu 

data yang diminta. Sehingga petugas pelayanan perlu memberitahukan kembali berapa 

lama data yang dibutuhkan bisa didapatkan. Sedangkan untuk permintaan data via e-

mail tidak mengalami kendala yang berarti, karena mampu tersosialisasikan dengan baik 

saat pengguna data pertama kali menghubungi pihak perpustakaan. 

 

3. Keahlian Pelaksana 

Pelaksana dalam hal ini petugas perpustakaan harus memiliki kualifikasi dalam 

melayani pengunjung yaitu: 

- Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pengunjung perpustakaan 

- Mampu mengoperasikan komputer 

- Memiliki akses internet dan mampu mengoperasikan kemampuan internet standar 

(menerima dan mengirim e-mail) 

 

4. Sumber pembiayaan 

Praktek inovasi yang mudah dan efisien ini tidak membutuhkan pembiayaan yang 

besar, sehingga pembiayaan hanya dibutuhkan untuk ATK dan biaya briefing. 

Pembiayaan ini diambil dari POK BPS Provinsi Papua. 

 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dilakukan dengan melakukan pengecekan berkala kepada petugas 

jumlah permintaan data yang masuk serta lama petugas menyelesaikan tenggat waktu 

pemenuhan permintaan data. Sedangkan evaluasi dilakukan melalui kotak saran dan 

pengaduan pengunjung serta memperhitungkan hasil monitoring petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. KEBERLANJUTAN DAN PELUANG REPLIKASI 

1. Pembelajaran utama 

Pembelajaran utama yang bisa diambil dari praktek inovasi ini adalah bagaimana 

menerapkan pelayanan prima terhadap pengguna data dengan memberikan pelayanan 

tergaransi untuk tepat waktu. Dengan penerapan praktek ini diharapkan di masa yang 

akan datang seluruh petugas perpustakaan mampu meningkatkan performanya dalam 

melayani pengunjung data. Keterbiasaan untuk melakukan pelayanan dalam tenggat 

waktu yang wajib dipatuhi diharapkan juga mampu meningkatkan kedisiplinan petugas 

perpustakaan secara umum. 

Praktek ini merupakan awal dari inovasi-inovasi lainnya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pelayanan petugas perpustakaan. Di masa yang akan datang, 

dengan keterbiasaan petugas dalam melayani pengunjung, diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang lebih cepat dari standar yang telah ditentukan saat ini. 

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, praktek inovasi ini mampu dilakukan 

secara berkelanjutan di perpustakaan BPS Provinsi Papua dan diharapkan mampu 

membangkitkan ide-ide lainnya. 

 

2. Peluang replikasi 

Setelah dilakukan riset melalui internet, belum ditemukan adanya pelayanan 

perpustakaan dengan tenggat waktu seperti ini. Program ini pun mampu dilaksanakan 

dan direplikasi oleh unit kerja lainnya karena mudah dan tidak membutuhkan biaya yang 

besar. 

 

 



BADAN PUSAT STAT/STIK 

JI.Dr.Sutomo No.6-8 Jakarta 10710 

Telp. : (021) 3841195, 384~508, 3810291 -{ Fax. : (021) 3857046 

Homepage : http://www.bJs.go.id E-mail:J pshq@bps.go.id 
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