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A. Pendahuluan 

Dalam rangka melaksanakan gerakan One Agency, One Innovation guna mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 09 tahun 2014 tentang 

Kompetisi inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. KemenPANRB mengharapkan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat berpartisipasi mengikuti 

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dengan mengikutsertakan inovasi 

pelayanan publik yang dijalankan dalam lingkungan kerjanya. Menindaklanjuti Surat 

Edaran tersebut, BPS menyelenggarakan kegiatan untuk memfasilitasi setiap satker BPS 

ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan.  

B. Rencana Kegiatan 

Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi kompetisi, tahapan dan proses 

kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2014/2015 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tahap Nama Keterangan Pelaku 

I Input Proposal 

Inovasi 

Mengusulkan Inovasi  

 Membuat Inovasi baru 

 Mengubah Proposal 

 Mengunggah file pendukung 

 Mengunggah foto 

 Preview Inovasi 

 Menghapus Inovasi 

 Submit ke Administrator Lokal 

UIP 

II Evaluasi 

Kelayakan 

Proposal 

Mengevaluasi Proposal  

 Mengembalikan ke UIP untuk perbaikan 

 Submit ke KemenPANRB 

Administrator 

Lokal 

III Evaluasi 

Kelengkapan, 

Ketentuan dan 

Syarat 

Mengevaluasi Proposal  

 Eliminasi yang tidak memenuhi Syarat 

dan Ketentuan 

 Submit ke Tim Independen 

KemenPANRB 

IV Kualifikasi 

Nominasi 

Inovasi yang terpilih  

 UIP mengunggah  

o Gambar untuk dipublikasi 

o Dokumen pendukung 

Tim 

Independen 

V Kualifikasi Finalis Tim Independen dan UIP  

 Presentasi 

 Wawancara 

Tim 

Independen 

VI Penentuan 

Terbaik 

 Tim 

Independen 

 

Saat ini, proses penyelenggaraan usulan inovasi publik di BPS masih berada pada tahap 

II (Evaluasi Kelayakan Proposal). Berkas – berkas proposal yang sudah dikirimkan oleh 

Unit Inovasi Pelayanan Publik (UIP) satuan kerja BPS sudah dilakukan evaluasi pada 

kegiatan rapat evaluasi tanggal 20 Januari 2015. Berdasarkan hasil diskusi, usulan – 

usulan dan proposal tersebut masih perlu diperbaiki. Perbaikan dan pengajuan proposal 

lainnya diterima Admin Lokal BPS sampai tanggal 29 Januari 2015. Usulan ini akan 

diserahkan kepada juri ahli BPS untuk kembali dievaluasi kelayakannya. Proposal yang 
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sudah memenuhi kelayakan akan di submit ke sistem Sinovik KememPANRB. Proses 

submit ke sistem Sinovik KemenPANRB akan dilakukan sampai tanggal 15 Februari 

2015 oleh admin Lokal BPS. 

 

C. Daftar Usulan Inovasi 

Kompetisi inovasi dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu: 

1) Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat. 

2) Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui mekanisme yang 

Inovatif. 

3) Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi. 

4) Mendorong Responsif Gender dalam Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat. 

 

Sampai tanggal 29 Januari 2015, usulan inovasi yang diajukan oleh satker BPS untuk 

ikut disertakan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari 5 inovasi untuk 

kategori 1 (satu), 1 inovasi untuk kategori 2 (dua), dan 2 inovasi untuk kategori 3 (tiga). 

Daftar lengkap usulan inovasi BPS dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Judul Pengusul Kategori 

1. Informasi Terkini Hasil Sensus Pertanian 

2013 Melalui Media Website 

Subdit Layanan dan 

Promosi Statistik 

Pemberian Pelayanan 
kepada Masyarakat (1) 

2. Senarai Rencana Terbit/Advance Release 

Calendar (ARC), Manfaat dan 

Penerapannya dalam Upaya Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Publik di BPS 

Subdit Publikasi dan 

Kompilasi Statistik 

Pemberian Pelayanan 
kepada Masyarakat (1) 

3. Data Statistik Dalam Empat Klik 

(LaperStat) 

Subdit Perpustakaan 

dan Dokumentasi 

Statistik 

Pemberian Pelayanan 
kepada Masyarakat (1) 

4. Sistem Pengolahan Indeks Harga 

Perdagangan Besar Secara Online 

Direktorat Statistik 

Harga 

Mendorong Pemerintahan 
Berbasis Pendekatan 
Kolaboratif dalam Era 
Informasi (3) 

5. SIPADU STIS: Sistem Komputerisasi 

Pelayanan Proses Administrasi 

Perkuliahan Menuju STIS Berstandar 

Internasional 

Sekolah Tinggi Ilmu 

Statistik 

Pemberian Pelayanan 
kepada Masyarakat (1) 

6. Leaflet Antik (Leaflet Angka Statistik) BPS Provinsi DKI 

Jakarta  

Pemberian Pelayanan 
kepada Masyarakat (1) 

7. SIRUSA: Memadupadankan untuk Efisiensi 

dan Efektivitas Kebijakan Survei 

Subdit Rujukan 

Statistik 

Memperkuat Partisipasi 
dalam Pembuatan Kebijakan 
melalui mekanisme yang 
Inovatif (2) 

8. Sistem Informasi Rencana Kerja Dan 

Anggaran (Sireka): Step Ahead In Planning 

And Budgeting 

Bagian Penyusunan 

Rencana 

Mendorong Pemerintahan 
Berbasis Pendekatan 
Kolaboratif dalam Era 
Informasi (3) 

 

Detail proposal yang di-submit pada website/aplikasi inovasi pelayanan publik ikut 

dilampirkan sebagai informasi pelengkap. 
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Proposal 1. Informasi Terkini Hasil Sensus Pertanian 2013 Melalui Media Website 

 

INFORMASI TERKINI 

HASIL SENSUS PERTANIAN 2013 

MELALUI MEDIA WEBSITE 
 

Data UIP  

Nama Syaefudin 

Kontak 021-3507057 

Email syaefudin@bps.go.id 

 

Informasi Utama  

Tanggal Inisiatif 
 

Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat 

Kriteria 

Meningkatkan Efisiensi 

Memberikan Pelayanan yang berkualitas 

Memperbaiki Akses dan Mempromosikan Keadilan 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan singkat 

Pada era globalisasi saat ini, semua orang bisa mengakses semua informasi melalui internet. 

Oleh karena itu sangatlah penting peranan website sebagai media penyebaran dan 

penyampaian berita dan informasi. Dengan website semua informasi bisa tersebar dengan 

cepat, mudah dan murah. Para pencari informasi sudah tergantung kepada internet sebagai 

sumber informasi tercepat dan yang paling diandalkan, apabila tidak menemukan barulah 

akan mencari ke sumber yang lain. Dengan demikian sangatlah penting bagi semua penyedia 

informasi untuk menyajikan informasi melalui media internet terutama website. 

Oleh karena itu pada saat melaksanakan Sensus Pertanian tahun 2013, BPS menyajikan 

berbagai informasi kegiatan tersebut melalui media website. Dimulai pada tahun anggaran 

2012 telah dilakukan pembangunan website Sensus Pertanian (ST2013) sebagaimana yang 

terdapat dalam http://st2013.bps.go.id. Pada pembangunan tersebut berisi informasi 

sosialisasi dan monitoring pelaksanaan ST2013, dimana pengunjung website dapat melihat 

setiap tahapan kegiatan ST2013 baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun 2013 dilakukan 

pengembangan pada website ST2013 agar dapat menyajikan data hasil ST2013 dalam bentuk 

tabel, grafik, peta tematik dan file publikasi. 

Situs web ST2013 (http://st2013.bps.go.id/) merupakan media online yang mendukung 

kegiatan diseminasi data-data hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang dapat dengan mudah 

dan cepat diakses oleh masyarakat. 

     Tujuan utama pembangunan situs web ST2013 adalah sebagai 

a) Layanan masyarakat luas yang menyajikan data dan informasi Sensus Pertanian 2013 

yang dihasilkan BPS. 

b) Pusat Pelayanan Online BPS 

c) Mendukung terwujudnya pelayanan statistik terpadu yang baik bagi stakeholders 

d) Dapat memberikan kepuasan konsumen (consumer satisfaction) 

e) Meningkatkan jumlah pengunjung website BPS 

f) Meningkatkan citra BPS sebagai penyedia data berkualitas 

 Audience situs web st2013 

Sebagai media online untuk data-data statistik, audience situs web st2013 terdiri dari: 

a) Peneliti secara umum 

b) Pejabat fungsional pemerintah seperti peneliti, statistisi, dosen dan lain-lain 

c) Pelajar dan Mahasiswa 

d) Wartawan dari berbagai media massa 

Pengguna lainnya dari dalam dan luar negeri 

 

  

http://st2013.bps.go.id/
http://st2013.bps.go.id/
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A. Analisis Masalah  

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Sebelum dikembangkannya website ST2013, masalah yang dihadapi antara lain: 

a. Penyajian Data hasil Sensus berupa buku publikasi yang disajikan berupa tabel dan 

penjelasan, sehingga pengguna data tidak bisa cepat mendapatkan data yang 

dinginkan serta tidak mudah membaca data yang berupa tabel. 

b. Pengguna data tidak terinformasikan tahapan dari kegiatan ST2013 

Atas dasar masalah tersebut, maka dirasakan perlu untuk mengembangkan system yang 

mampu mempermudah penyebarluasan informasi mengenai ST2013. Dalam rangka 

memudahkan pengguna dalam mengakses dan membaca data dan informasi hasil Sensus 

Pertanian 2013, BPS menyajikan informasi tersebut dalam media online berupa website 

ST2013. 

B. Pendekatan Strategis  

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Website ST2013 diusulkan oleh Direktorat Diseminasi Statistik yang dibangun dalam upaya 

mendiseminasikan hasil ST2013 kepada masyarakat. Website ST2013 merupakan bagian dari 

rencana besar (grand design) diseminasi hasil ST2013 yang merupakan kolaborasi antara tim 

dari Direktorat Diseminasi Statistik dan Sekretariat ST2013. 

Usulan adanya diseminasi hasil ST2013 melalui website ST2013 mampu memecahkan 

kendala sulitnya memasyarakatkan/mendiseminasikan informasi statistik hasil ST2013 ke 

masyarakat, dimana sejatinya website merupakan salah satu alat yang powerful dalam 

menyebarluaskan informasi. 

Agar data dan informasi hasil Sensus Pertanian dapat disebarluaskan dengan baik dan 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mencari informasi yang diinginkan, maka 

website ST2013 mencakup 9 bagian penting, yaitu: 

1. Highlights 

Fitur ini berfungsi memberikan informasi data indikator pertanian dari hasil ST2013 

seperti jumlah usaha pertanian, petani pengguna lahan, jumlah usaha pertanian dan 

lain sebagainya. Penyajiannya dibagi menurut subsektor pertanian. 

      2.  Metadata 

Page Metadata yang dimaksudkan di  dalam  website ini  adalah metadata kegiatan, 

yang berfungsi memberikan informasi tentang kegiatan sensus pertanian mulai dari 

ST1963 sampai dengan ST2013. Cakupan dari page Metadata yaitu: 

-    Keterangan umum, berisi tentang penjelasan kegiatan sensus pertanian, dasar 

hukum, waktu pelaksanaan sensus, hari sensus, dan tujuan 

-    Organisasi Penyelenggara, berisi  tentang 

penyelenggara  dan  penanggung  jawab  kegiatan  sensus pertanian 
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-    Metodologi, berisi tentang variabel utama, tipe pengumpulan data, petugas, 

cakupan responden, cakupan wilayah, unit analisis, dan metode pengumpulan 

data 

-    Diseminasi, berisi tentang data yang tersedia, cara memperoleh data, produk 

data, jenis kuesioner, dan level penyajian 

     3.   Map 

       Visualisasi variabel pertanian dalam bentuk peta tematik 

     4.  Quick Facts 

Fakta angka-angka penting yang dihasilkan dari ST2013 

     5.  Publications 

Publikasi memberikan informasi tentang publikasi-publikasi yang dihasilkan selama 

kegiatan ST2013 yang dapat diunduh oleh pengguna web. 

     6.  Graphic 

Fitur ini berfungsi menyajikan data indikator ST2013 dalam bentuk grafik. Grafik 

yang disajikan dalam berbagai format termasuk bar chart; 

     7.  Tables 

Fitur ini berfungsi menyajikan data ST2013 dalam bentuk table yang dapat dicetak 

langsung melalui halaman web maupun disimpan dalam format xls. 

     8.  Gallery 

Page Galeri menjadi penting, karena di dalam page ini diberikan informasi tentang 

semua dokumentasi dan instrumen yang digunakan selama kegiatan ST2013, selain 

itu terdapat gambar-gambar (foto) mulai dari pelatihan sampai dengan pelaksanaan 

lapangan. 

     9.  Sharing to Social Network 

            Memudahkan pengunjung untuk men-share website ke jejaring sosial. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan dalam website ST2013 mencakup kegiatan antara 

lain: 

 Bahasa yang dipergunakan 

o Bahasa Inggris 

o Bahasa Indonesia 

Pemakaian dua bahasa dilakukan pada semua halaman, sehingga pengguna dapat 

membaca semua halaman situs web dalam bahasa Inggris atau Indonesia sesuai dengan 

keinginannya. 

 Isi dan Fitur Situs Web 

   Sebagai media online khusus menyajikan data Sensus Pertanian 2013, Situs web 

st2013 memiliki informasi tentang: 

i. Data-data Statistik hasil ST2013 

Merupakan data-data statistik dari seluruh sektor yang dihasilkan BPS. Data-data 

tersebut harus diambil dari kumpulan database sehingga mudah untuk dipelihara. 

Adapun ketentuan lainnya: 
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 Data-data statistik tersebut terbagi dalam sub sektor 

 Dapat ditampilkan dalam bentuk tabel 

 Dapat ditampilkan dalam bentuk grafik/chart sesuai dengan data statistiknya 

 Dapat didownload dalam format Excel, dan PDF 

 Data dapat diimport langsung dari file dengan format spreadsheet (excel) 

 Data ditampilkan dalam peta tematik 

Data-data statistik yang disajikan haruslah mudah dibaca oleh pengguna, oleh karena 

itu data hasil Sensus Pertanian 2013 di sajikan berupa tabel, grafik, peta, dan 

deskripsi.  

 Kamus Istilah Statistik yang dipergunakan dalam Sensus Pertanian 2013 

Merupakan kumpulan istilah statistik yang digunakan BPS beserta definisi dan 

maknanya. Kamus istilah ini harus memiliki fasilitas pengelompokan berdasarkan 

subjek, urutan alphabetik/abjad dan fasilitas searching/pencarian.  

 Berita dan Photo Kegiatan-kegiatan Sensus Pertanian 2013 

Berupa berita singkat dan lengkap serta foto-foto yang berhubungan dengan berita-

berita kegiatan BPS tersebut. Fasilitas ini dilengkapi dengan 

-  Berita dapat ditampilkan berdasarkan kategori dan/atau waktu 

-  Pencarian berita dan foto 

-  Ringkasan berita dan isi berita secara penuh 

-  Upload foto dan/atau dokumen lain 

-  Foto-foto yang ditampilkan juga memiliki caption singkat. 

-  Fasilitas searching/pencarian untuk judul dan uraian singkat berita 

C. Pelaksanaan dan Penerapan  
Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

 Persiapan 

Website ST2013 dikembangkan oleh tim di Direktorat Diseminasi, BPS. Langkah pertama 

pengembangan adalah mendesain skema database untuk menyimpan data megikuti 

paradigma star scheme yang banyak digunakan dalam penyusunan data warehouse. Skema 

tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam MySQL, suatu software Database 

Management System (DBMS). Data yang disimpan ke MySQL merupakan data agregat 

sampai level kecamatan untuk setiap variabel ST2013. 

Tahapan-tahapan dari mekanisme pengembangan selanjutnya mencakup kegaiatan-kegiatan 

berikut: 
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a. Penyiapan file-file peta (map) yang diperoleh dari Subdirektorat Pengembangan 

Pemetaan Statistik dalam bentuk Shapefile (.shp); 

b. Penyiapan isi (content) website kususnya dalam bentuk tabel dan narasi oleh subject 

matter yang terkait; 

c. Penulisan kode program dalam Bahasa PHP framewok Yii untuk server side dan 

java script di-client side-nya; 

d. Melakukan upload ke server yang telah disediakan oleh Subdirektorat Jaringan dan 

Komunikasi Data dengan alamat http://st2013.bps.go.id. Sebagai catatan, server yang 

dimiliki BPS adalah berbasis CentOS       Linux dengan web server berbasis Apache 

Web Server dan database MySQL. 

 Penyempurnaan Desain 

Untuk menyempurnakan desain Website ST2013 didiskusikan dalam beberapa forum diskusi 

dan pemaparan antara lain: 

a. Diskusi internal dengan staf dan pimpinan Direktorat Diseminasi; 

b. Diskusi dengan subject matter terkait; 

 

Dari serangkaian diskusi itu diperoleh berbagai masukan yang berharga sehingga rancangan 

awal website dapat terus disempurnakan.  Masukan dan saran penyempurnaan bermacam-

macam termasuk yang terkait dengan aspek tampilan (pewarnaan, eye catching), content dan 

desain website. 

Dalam pengembangan Website ST2013, terutama data dan isi didapat dari beberapa unit kerja 

subject matter internal BPS khususnya dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan (STPHP), serta Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan (SP2K).  

 Peluncuran Website ST2013 

Setelah melewati beberapa tahapan pengembangan, Website ST2013 siap dipublikasikan serta 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setelah 

memperoleh tinjauan akhir dari berbagai pihak internal BPS, Website hasil ST2013 pada 

akhirnya diluncurkan pada bulan September 2013. Setelah peluncuran itu, Website ST2013 

siap untuk dinikmati para pengguna data BPS.  

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Dalam Pengembangan website ST2013, pihak-pihak yang terlibat antara lain: 

1. Direktur Diseminasi Statistik sebagai pengarah dari sisi pendiseminasian informasi 

2. Direktur STPHP sebagai pengarah dari sisi content website mengenai informasi 

seputar STPHP 

3. Direktur SP2K sebagai pengarah dari sisi content website mengenai informasi seputar 

SP2K 

4. Subdit Layanan dan Promosi Statistik sebagai tim pengembang web 
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5. Subdit Rujukan Statistik sebagai tim pengembang web 

6. Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sebagai tim desainer tampilan web (desain 

mockup web) 

7. Subdit Pemetaan untuk penyiapan GIS 

8. Sekretariat ST sebagai pelaksana penyiapan content web ST2013 

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

Sumber daya yang digunakan dalam pembangunan sistem ini: 

1. Sumber daya keuangan :  APBN, dari POK Sensus Pertanian 2013 

2. Sumber daya manusia :  Tim website yang merupakan kolaborasi tim dari Direktorat 

Diseminasi Statistik dan Sekretariat ST2013 

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Keluaran yang paling berhasil dan berdampak besar pada masyarakat: 

1. Tersedianya data rinci hasil ST2013 

2. Tersedianya GIS (data yang disajikan dalam bentuk peta, sehingga memudahkan 

masyarakat melihat keterbandingan antar wilayah geografis) 

3. Tersedianya publikasi yang beragam dan lengkap (tingkat nasional maupun provinsi/ 

kabupaten/ kota) 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Dalam memantau dan mengevaluasi website ST2013, dilakukan monitoring bulanan terhadap 

updating terkait content yang terdapat pada website ST2013, untuk memastikan seluruh 

informasi yang tersedia up to date. 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

 

D. Dampak dan Keberlanjutan 
Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Setelah diluncurkannya website ST2013, dirasakan adanya peningkatan dan perbaikan dalam 

pelayanan publik di BPS, khususnya dalam menyebarluaskan informasi statistik terkait 

Sensus Pertanian 2013. Peningkatan pelayanan publik ini dirasakan antar lain dalam hal: 

1. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi statistik seputar Sensus 

Pertanian 2013, dimana seluruh informasi terkait dapat dengan mudah didapatkan 

melalui situs web ST2013. 

2. Karena kemudahan mendapatkan layanan pada situs website St2013, menyebabkan 

pengguna data tidak perlu datang langsung ke pusat pelayanan statistik terpadu yang 

ada di BPS, sehingga menyebabkan sedikitnya antrian pengguna yang memerlukan 

konsultasi langsung di kantor BPS. 
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Seluruh data dan informasi yang tersedia di website ST2013 cukup up to date dan beragam 

sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna data BPS. 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Sistem ini terus  dikembangkan untuk kelengkapan informasi terkait ST2013. Proses 

diseminasi hasil ST2013 yang terus berlanjut dalam mendiseminasikan hasil ST2013, 

sehingga keberlanjutan website ST2013 terus dijaga secara berkesinambungan. WebST2013 

nantinya akan digunakan sebagai templete pwngwmbangan web Sensus Ekonomi tahun 2016 

dan terus disempurnakan. Dalam hal kemampuan untuk direplikasi, Sistem ini sangatlah 

terbuka untuk direplikasi dan digunakan secara umum. 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 
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Proposal 2. Senarai Rencana Terbit/Advance Release Calendar (ARC), Manfaat dan 

Penerapannya dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di BPS 

 

Senarai Rencana Terbit/ 

Advance Released Calendar (ARC), 

Manfaat dan Penerapannya Dalam Upaya 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di BPS 

 

Data UIP  

Nama Hari Nugroho, SSt, MSi 

Kontak 021-3841195 psw 3223 

Email hari@bps.go.id 

Informasi Utama  

Tanggal Inisiatif 2011-07-22 

Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat 

Kriteria 

Memberikan Pelayanan yang berkualitas 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan Singkat 

Publikasi merupakan salah satu produk andalan BPS yang penerbitannya seringkali ditunggu-

tunggu oleh konsumen pengguna data. Pengelolaan penerbitan publikasi yang baik menjadi 

penting sebagai salah satu indikator kinerja BPS. Terkait dengan hal tersebut diperlukan 

suatu perencanaan penerbitan seluruh publikasi yang akan beredar di lingkungan BPS selama 

satu tahun. Perencanaan tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan BPS 

sehingga diharapkan dapat menjamin terbitnya publikasi secara periodik dan tepat waktu. 

Terkait dengan penerbitan publikasi BPS yang rilisnya banyak ditunggu oleh pengguna data, 

maka perlu adanya diseminasi mengenai berbagai publikasi yang direncanakan terbit selama 

satu tahun ke depan dalam suatu Senarai Rencana Terbit/Advance Release Calendar (ARC). 

Senarai Rencana Terbit dimaksud merupakan hasil dari proses perencanaan publikasi BPS 

yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja (subject matter) yang akan menerbitkan 

publikasi dalam periode tertentu dan selanjutnya dikumpulkan menjadi satu daftar yang 

tercantum dalam suatu system web based yang dapat diakses oleh publik. Dengan kata lain, 

Senarai rencana terbit merupakan suatu daftar yang memuat jadwal penerbitan publikasi yang 

di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu diseminasi data. Suatu senarai 

rencana terbit didiseminasikan secara publik sebagai informasi awal mengenai tanggal rilis 

suatu publikasi atau informasi statistik lainnya yang rencananya akan diterbitkan oleh kantor 

statistik nasional. Informasi tersebut dapat disediakan untuk minggu, bulan, triwulan maupun 

tahun yang akan datang (Organisation for Economic Co-operation Development (OECD), 

2008). 

Diseminasi Senarai Rencana Terbit/ARC juga merupakan salah satu rekomendasi GDDS 

(General Data Dissemination System By International Monetary Fund) yang bertujuan untuk 

menjamin akses publik terhadap diseminasi data.  Untuk itu, dalam rangka menjamin akses 

publik terhadap berbagai produk statistik BPS, maka salah satunya perlu sekali membangun 

ARC publikasi dalam situs web BPS. 
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A. Analisis Masalah  

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

United Nations Economic and Social Council (2004) melakukan survei mengenai 

implementasi “The Fundamental Principles of Official Statistics”, yang dilakukan terhadap 

194 lembaga statistik nasional tahun 2003. Dua item penting dari hasil survei ini, terkait 

rencana diseminasi data dan publikasi adalah mengenai perlunya penerbitan buku katalog dan 

senarai rencana terbit. Hasil survei tersebut menyebutkan beberapa informasi penting terkait 

senarai rencana terbit, antara lain: 

1. Sekitar sepertiga negara tidak memiliki senarai rencana terbit dan beberapa responden 

mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan ide tersebut. Beberapa 

responden lain beralasan bahwa sangat banyak ketidakpastian dalam sistem produksi 

statistik sehingga tidak mungkin untuk memperkirakan kapan suatu statistik dapat 

diterbitkan. 

2. Hampir dua pertiga negara melaporkan bahwa mereka mempublikasikan senarai 

rencana terbit. Pemenuhan standar diseminasi tersebut relatif banyak dilaporkan 

menggunakan  standar IMF. Contoh-contoh yang diberikan responden 

menggambarkan bahwa senarai rencana terbit tersebut bervariasi dalam hal: 

 Cakupan: beberapa senarai rencana terbit hanya mencakup indikator ekonomi penting, 

sedangkan yang lain mencakup seluruh statistik; 

 Periodisitas dan rentang waktu: beberapa kantor statistik nasional mempublikasikan 

senarai rencana terbit setahun sekali sedangkan yang lainnya menerbitkan versi 

update setiap minggu; 

 Reliabilitas: beberapa kantor statistik nasional taat pada kalender rilis tersebut., 

lainnya harus melakukan penyesuaian terhadap tanggal-tanggal rilis. 

1. Satu responden menyebutkan bahwa publikasi rutin selalu terbit sesuai jadwal, 

sementara publikasi nonrutin atau yang memiliki skala besar seringkali diperlukan 

penjadwalan ulang. 

Senarai rencana terbit merupakan suatu daftar yang memuat jadwal penerbitan publikasi yang 

di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu diseminasi data. Suatu senarai 

rencana terbit didiseminasikan secara publik sebagai informasi awal mengenai tanggal rilis 

suatu publikasi atau informasi statistik lainnya yang rencananya akan diterbitkan oleh kantor 

statistik nasional. Informasi tersebut dapat disediakan untuk minggu, bulan, triwulan maupun 

tahun yang akan datang (Organisation for Economic Co-operation Development (OECD), 

2008). 

B. Pendekatan Strategis 

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Internal Strategi Pembangunan ARC BPS salah satunya dengan membentuk Tim 

Penyusun ARC BPS, Tim Penyusun akan mengorganisir segala kebutuhan pembangunan 

ARC BPS, pemetaan sumber daya yang ada, perencanaan pembangunan, dan sosialisasi 

ARC BPS. 

Tim Penyusun ARC BPS memiliki tugas penting yang meliputi:   
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1. Melakukan Koordinasi dengan setiap subject matter yang terlibat dengan ARC BPS 

untuk kompilasi publikasi yang akan terbit selama periode satu tahun. 

2. Membuat buku Panduan penyusunan ARC BPS yang memuat informasi mengenai 

ARC BPS yang dapat dijadikan referensi untuk menyusun kegiatan tersebut baik di 

BPS Pusat maupun BPS di daerah.  

3. Pembuatan Sistem ARC BPS 

4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ARC BPS. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, pelaksanaan ARC BPS tidak hanya dilakukan di BPS 

Pusat saja, namun juga diseluruh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan produk publikasi 

yang bervariasi sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan dan disepakati oleh 

masing-masing  satuan kerja. 

Tantangan ke depan diharapkan Pelaksanaan ARC BPS sudah memiliki ARC yang dinamis 

dengan sistem yang baru yang lebih efektif dan efisien melalui pengembangan sistem ARC 

mulai dari tahap pengumpulan informasi, penyajian sampai dengan monitoring dan 

evaluasinya, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan informasi publik yang bersumber 

dari  data-data statistik yang disajikan lewat publikasi. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Pembangunan ARC BPS ini dapat dibilang unik dan dapat menyelesaikan masalah dengan 

cara-cara yang baru dan berbeda, karena disamping menampilkan jadual terbit publikasi 

melalui website, maka daftar tersebut juga dapat menampilkan isi dari publikasi tersebut 

secara read only melalui flipping book. Disamping itu melalui sistem Senarai Rencana Terbit 

(ARC) Publikasi BPS RI diharapkan dapat tercipta seri publikasi yang baik, dengan 

frekwensi penerbitan yang terjadwal dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat ad 

hoc, diharapkan publikasi dapat diterbitkan secara konsisten dan Subject Matter terkait dapat 

memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang direncanakan, dapat memberikan informasi 

kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi apa saja yang akan diterbitkan, 

melalui tayangan dalam web BPS, memberikan kepastian pada publik pengguna data BPS 

mengenai kepastian ketersediaan data dan periodisitas data BPS, serta diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS RI. 

C. Pelaksanaan dan Penerapan 

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Pembangunan ARC BPS sudah dimulai sejak tahun 2011 yang mendukung program 

percepatan untuk memperoleh momentum awal yang positif (Quick Wins BPS), dan 

merupakan bagian dari Standar Pelayanan Diseminasi Data. Penayangannya baru 

dilaksanakan pada tahun 2012 dengan kegiatan selanjutnya yang selalu menyertai yaitu 

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkala guna menjamin kualitas 

ARC tersebut. 

Dalam menyusun rencana induk (grand design) Advance Release Calendar (ARC) BPS 

terdapat tahapan kegiatan perumusan yang harus dilakukan antara lain: 

a. Membuat dan menetapkan tujuan pembangunan ARC BPS. 

b. Menganalisis kebutuhan untuk mendukung pembangunan ARC BPS. 
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c. Membuat Time Table rencana pembangunan ARC BPS. 

d. Pembuatan Sistem ARC BPS untuk kemudahan, kelancaran, dan keseragaman  dalam 

menyusun  ARC BPS baik di BPS Pusat maupun BPS Daerah. 

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ARC BPS baik di BPS Pusat maupun BPS 

Daerah. 

Pelaksanaan ARC BPS tahun 2015 disamping penayangannya di website seperti biasanya 

pada tahun sebelumnya, juga sedang dilakukan pengembangan sistem ARC mulai dari tahap 

pengumpulan informasi, penyajian sampai dengan monitoring dan evaluasinya, sehingga 

diharapkan target tahun 2016 BPS sudah memiliki ARC yang dinamis dengan sistem yang 

baru. 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Penanggungjawab Pembangunan ARC di BPS dilakukan oleh Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik dengan Tenaga Pelaksana dari Direktorat Diseminasi Statistik, Direktorat 

Sistem Informasi Statistik, dan Subyek  Matter Terkait dengan mengacu pada dasar hukum 

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3683); 

b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat 

Statistik 

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

Tata Kerja Badan Pusat Statistik 

Manfaat dari pembangunan ARC BPS ini diharapkan dapat dirasakan langsung baik instansi 

pemerintah, organisasi, masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain yang membutuhkan 

informasi statistik, bahkan diharapkan mereka pun dapat memberikan feedback atas 

pelaksanaan ARC BPS tersebut. 

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

Pembangunan ARC BPS didasarkan pada Indikator Akuntabilitas Pembangunan 

Advanced Release Calendar (Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi) dengan 

program/kegiatan Pilar V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK di 

bawah tanggungjawab Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dengan Tenaga 

pelaksana: 1. Direktur Diseminasi Statistik, 2. Direktur Sistem Informasi Statistik, 3. 

Subyek  Matter Terkait; dengan output : 1. Tersedianya informasi Advance Release 

Calendar di website, dan 2. Tersedianya minimal 10 produk BPS selama setahun sesuai 

ARC; dan outcome : Pengguna data mengetahui dengan pasti kapan data disajikan/dirilis. 

Walaupun pembangunan ARC BPS ini dianggarkan sebesar Rp321.000.000,-, namun 

sejauh ini dalam pelaksanaannya anggaran tersebut tidak digunakan sama sekali untuk 

pembangunan ARC BPS tersebut. 
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Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Penayangan senarai rencana terbit publikasi BPS RI sebagai bagian yang terintegrasi dalam 

Sistem Pelayanan Statistik Terpadu (PPST) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

publik pengguna data, antara lain: 

a. Dapat menjamin akses publik pengguna data terhadap publikasi-publikasi yang akan 

dirilis 

b. Memberikan kepastian pada publik pengguna data BPS mengenai kepastian 

ketersediaan data dan periodisitas data 

c. Memberikan informasi awal kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi 

apa saja yang akan diterbitkan, melalui tayangan dalam web BPS 

d. Bagi kepentingan BPS  diharapkan dapat tercipta seri publikasi yang baik, dengan 

frekwensi penerbitan yang terjadual dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak 

bersifat ad hoc 

e. Diharapkan publikasi dapat diterbitkan secara konsisten dan Subject Matter terkait 

dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang telah direncanakan 

f. Sistem Senarai Rencana Terbit/ARC diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan 

akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS RI. 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Pembangunan Advance Release Calendar (ARC) BPS dibangun melalui beberapa 

tahapan dengan mengacu pada grand design action.  Tahapan tersebut adalah: 

1. Perencanaan (penjabaran rencana induk). 

2. Pemetaan dan identifikasi kebutuhan konsumen terhadap produk BPS. 

3. Penyusunan sistem dan standardisasi operasional ARC BPS. 

4. Pembangunan aplikasi ARC BPS. 

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan ARC BPS. 

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ARC BPS dilakukan secara rutin dan berkala 

oleh Seksi Pemantauan dan Evaluasi Publikasi. 

Pengembangan ARC BPS dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta kajian 

yang dilakukan. Dari hasil analisis tersebut diakukan perumusan yang dilanjutkan dengan 

evaluasi dan penetapan strategi.  Implementasi strategi akan diimplementasikan pada tahapan 

analisis maupun perumusan. 

 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan ARC BPS dirasa sangat kecil, hanya perlu 

koordinasi yang matang dengan subject matter terkait, namun ada sedikit masalah pada 

software pendukung yang tersedia (flipping book generator) karena tidak tersedia bebas 

(berbayar) sehingga perlu biaya untuk pengadaan software pendukung tersebut. Namun 

kendala ini bisa diatasi dengan menggunakan generator lain yang sejenis yang open 

source/freeware yang dapat diunduh gratis dari internet. 
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D. Dampak dan Keberlanjutan 

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Secara garis besar, dapat disimpulkan dampak  sebelum dan sesudah diimplementasikannya 

ARC Publikasi BPS: 

Sebelum Implementasi ARC Publikasi         

Informasi publikasi yang akan terbit     Belum tersedia       

Jaminan ketersediaan data      Tidak tersedia 

Evaluasi kinerja unit kerja pendukung pelayanan publik  Tidak tersedia 

Sesudah Implementasi ARC Publikasi 

Informasi publikasi yang akan terbit tersedia 

di website 

Memudahkan pengguna untuk mengetahui 

jadwal rilis suatu publikasi 

 

Jaminan ketersediaan data ARC publikasi dapat menjamin ketersediaan 

data/terbitnya suatu publikasi sesuai jadwal 

rilis 

Evaluasi kinerja unit kerja pendukung 

pelayanan publik   

Melalui program ARC publikasi dapat 

dievaluasi kinerja unit kerja pendukung 

pelayanan publik dalam hal ketepatan  waktu 

penerbitan publikasi 

  

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Pembangunan sistem ARC BPS menjadi pelopor penyediaan informasi jadual terbit publikasi 

dalam periode tertentu dan memiliki kelebihan dibanding jadual terbit publikasi dari instansi 

lain baik di dalam negeri maupun lembaga statistik di luar negeri karena tersedia fasilitas 

untuk dapat melihat publikasi yang sudah rilis sesuai dengan jadual rilisnya dalam format 

flipping book. Kegiatan ini dapat dijadikan referensi sehingga instansi-instansi publik lain 

yang terkait dalam perencanaan penerbitan publikasi dapat mengikutinya. 

Kendala yang mungkin dihadapi jika program ini akan di replikasi adalah masalah software 

pendukung yang tersedia (flipping book generator) karena tidak tersedia bebas (berbayar). 

Namun kendala ini bisa diatasi dengan menggunakan generator lain yang sejenis yang open 

source/freeware yang dapat diunduh gratis dari internet. 

Sistem monitoring dan evaluasi sangat menentukan keberhasilan dari program ARC ini 

karena rencana terbit publikasi akan selalu di kontrol dan dievaluasi secara berkala untuk 

menilai komitmen dari perencana penerbitan publikasi (subject matter) terkait. 
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Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Ada beberapa catatan penting yang bisa dipelajari dari keberadaan ARC BPS yang tersedia di 

website BPS, yakni: 

Pertama, masyarakat luas yang membutuhkan informasi statistik dapat secara langsung 

mengakses melalui website BPS http://www.bps.go.id,  baik informasi publikasi-publikasi 

produk BPS apa saja yang akan dirilis dalam periode tertentu, maupun mendapatkan 

kepastian mengenai ketersediaan data dan periodisitas data. Bisa dibayangkan apabila tidak 

ada informasi ARC BPS yang tersedia di website, publik akan memperoleh kesulitan dalam 

mendapatkan informasi misalnya kapan publikasi tertentu akan terbit, apakah masih 

diterbitkan, seperti apakah publikasinya jika sudah rilis dan sebagainya. 

Kedua, bagi kepentingan BPS diharapkan dapat tercipta seri publikasi yang baik, dengan 

frekwensi penerbitan yang terjadual dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat 

adhoc, serta diharapkan publikasi dapat diterbitkan secara konsisten dan Subject Matter 

terkait dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS RI. 

 

  

http://www.bps.go.id/
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Proposal 3. Data Statistik Dalam Empat Klik (LaperStat) 

 

Data Statistik Dalam Empat Klik  

(LaperStat) 

 

Data UIP  

Nama Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 

Kontak 0213841195 

Email perpustakaan@bps.go.id 

 

Informasi Utama  

Tanggal Inisiatif 2011-10-31 

Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat 

Kriteria 

Meningkatkan Efisiensi 

Memberikan Pelayanan yang berkualitas 

Meminta Umpan Balik dari Warga 

Memperbaiki Akses dan Mempromosikan Keadilan 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 

 

  



20 
 

Ringkasan Singkat 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi penyedia data senantiasa berupaya memberikan 

layanan terbaik kepada masyarakat. Melalui data yang dihasilkan, BPS merekam fenomena 

perkembangan sosial dan ekonomi dari tahun ke tahun. Data dan informasi statistik yang 

dikumpulkan tersebut pada akhirnya akan disajikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. 

Melihat semakin tingginya animo masyarakat dalam memperoleh data dan informasi, maka 

BPS melalui Direktorat Diseminasi Statistik berusaha untuk lebih meningkatkan mutu 

layanannya dengan membangun sebuah sistem terintegrasi, yang memadukan beberapa jenis 

pelayanan statistik menjadi  layanan satu atap. Sistem itu diberi nama Pelayanan Statistik 

Terpadu (PST). PST dijalankan sebagai perwujudan fungsi aparatur negara, sekaligus sebagai 

bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.  

Jenis layanan yang disediakan dalam PST antara lain: 

 Layanan Perpustakaan  

o Tercetak 

o Digital 

 Layanan Data Elektronik 

 Layanan Toko Buku 

 Layanan Konsultasi 

Demi menjawab perkembangan zaman, Layanan Perpustakaan telah melakukan sebuah 

terobosan inovasi guna meningkatkan mutu fasilitas layanannya kepada pengguna data. 

Bentuk terobosan tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan Layanan Perpustakaan 

Digital Badan Pusat Statistik (LaperStat).  

 

Layanan Perpustakaan Digital memfasilitasi pencari data mendapatkan publikasi yang 

diinginkan tanpa terkendala masalah antrian untuk mengakses hardcopy publikasi yang 

jumlahnya terbatas. Layanan ini juga memfasilitasi pengunjung mendapatkan halaman-

halaman yang diinginkan dari publikasi yang dibacanya, yaitu dengan fitur layanan 

permintaan softcopy. Pada awal pelaksanaannya, proses permintaan dilayanankan secara 

manual, yaitu  melalui pengisian kertas formulir permintaan. Seiring perkembangan teknologi 

informasi, saat ini proses permintaan tersebut sudah secara otomatis dijalankan oleh sistem 

aplikasi. Dengan slogan „Data Statistik Dalam Empat Klik’ (Login – Cari – Baca – dan 

Minta), kini pengunjung bisa mendapatkan halaman–halaman softcopy publikasi yang 

diinginkan lebih mudah, lebih cepat dan gratis.  

 

Terobosan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi proses pencarian 

informasi dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna data dalam memperoleh informasi 

yang dibutuhkan.  
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A. Analisis Masalah  

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Salah satu ketentuan umum perpustakaan menurut UU No 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan  sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka. Pada pasal 7.d disebutkan juga bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin 

ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara 

(transliterasi), alih suara ke tulisan (transliterasi), dan alih media (transmedia). Dalam pasal 

14 ayat 1 disebutkan layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi 

kepentingan pemustaka. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, BPS 

sebagai salah satu intansi pemerintah menyelenggarakan layanan perpustakaan dalam 

lingkungan kerjanya.  

Teknis pelayanan perpustakaan dilakukan dengan cara: 

 Menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pengunjung, kemudian dijawab dengan 

menggunakan koleksi publikasi yang tersedia. 

 Memberikan bimbingan untuk menemukan koleksi publikasi dan informasi yang 

dibutuhkan. 

 Memberi bimbingan tentang cara penggunaan koleksi publiksasi yang tersedia kepada 

pengunjung. 

Dalam penyelenggaraannya, sistem pelayanan perpustakaan BPS sendiri tidak terlepas dari 

beberapa masalah sebagai berikut: 

 Pengunjung perpustakaan BPS pada umumnya mencari dan menggunakan pustaka BPS 

sebagai bahan referensi, mengutip sebagian halaman yang mencantumkan data yang 

dibutuhkan, dan secara series, mengambil pustaka-pustaka lain yang sejenis pada tahun-

tahun berikutnya untuk mengutip data yang sama. Publikasi yang diterbitkan BPS 

umumnya secara spesifik mengkaji jenis data tertentu sesuai judul publikasinya, misalnya 

publikasi Statistik Pertanian menyajikan secara khusus data pertanian. Namun, beberapa 

jenis pustaka lain yang diterbitkan seperti Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka 

merupakan kumpulan/kompilasi dari berbagai jenis data statistik. Beragamnya jenis data 

yang terdapat di dalamnya menjadikan pustaka ini lebih banyak diakses oleh pencari data 

BPS. Terbatasnya jumlah hardcopy pustaka yang dimiliki serta banyaknya pencari data 

yang memanfaatkannya sebagai sumber referensi utama menimbulkan antrian dalam 

penggunaan pustaka–pustaka tersebut. 

 Publikasi-publikasi yang diterbitkan BPS tidak seluruhnya bisa didapatkan secara gratis 

oleh pencari data. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2009 tentang jenis 

dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPS, untuk memperoleh 

publikasi secara utuh, pencari data harus membeli publikasi tersebut sesuai tarif yang 

tertera pada peraturan. Namun begitu, pencari data masih dimungkinkan untuk 

mendapatkan halaman–halaman publikasi yang diperlukan secara gratis asalkan yang 

diambil bukanlah softcopy publikasi secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme 

pelayanan data yang mengakomodir kebutuhan tersebut.  

 Kendala  lainnya adalah terbatasnya jumlah SDM yang melayani, dimana petugas yang 

melayani berjumlah 5 orang dengan rata-rata pengunjung per hari antara 40-50 orang, 

maka rata-rata petugas melayani  8-10 orang per hari. Belum lagi harus melakukan 
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layanan tertutup, dimana petugas harus mengambilkan pustaka yang dicari dari ruang 

dokumentasi, sehingga sangat menyita waktu petugas dalam memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada pengunjung. 

B. Pendekatan Strategis  

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Berdasarkan beberapa kondisi dan permasalahan di atas, sesuai dengan arahan pimpinan, 

pengelola perpustakaan BPS di bawah Direktorat Diseminasi Statistik berinisiatif untuk 

menggunakan layanan yang berbasis teknologi informasi, dengan harapan akan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan yang dikelola. Usulan pemecahan diajukan 

oleh Pejabat Struktural Direktorat Diseminasi Statistik didukung oleh karyawan dan 

pustakawan yang melengkapi usulan dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan layanan. Direktorat 

Sistem Informasi Statistik (SIS) mendukung dari sisi penyediaan infrastruktur sistem dan 

SDM untuk proses pengembangan dan implementasi sistem. Kajian pustaka serta kegiatan 

studi banding ke beberapa instansi lain juga dilakukan BPS untuk mendapatkan wacana dan 

informasi penanganan kasus serupa. Bentuk inisiatif yang diusulkan dalam rangka menangani 

permasalahan tersebut antara lain: 

1. Penggunaan open source sistem aplikasi perpustakaan yang sudah banyak 

digunakan oleh instansi ataupun unit penyedia jasa perpustakaan lain. Sistem 

aplikasi perpustakaan seperti Senayan, maupun WinISIS dikembangkan oleh 

beberapa ahli kepustakaan untuk digunakan secara gratis dalam rangka mendukung 

layanan perpustakaan. Aplikasi WinISIS pernah digunakan sebagai solusi untuk 

membantu sistem layanan perpustakaan BPS, namun ternyata aplikasi tersebut (dan 

aplikasi perpustakaan lain) belum dapat menjawab permasalahan di atas, karena:  

o Kekhususan jenis pustaka yang dilayankan di BPS. Pustaka-pustaka dalam 

perpustakaan BPS merupakan  publikasi hasil terbitan sendiri oleh BPS (BPS 

Pusat dan Daerah). Hal ini menyebabkan sistem otomatisasi perpustakaan 

yang dijalankan perlu mendukung penyediaan kodifikasi dan klasifikasi 

seperti kode daerah BPS, kode katalog yang diterbitkan BPS dsb. Adanya 

kodifikasi ini sebenarnya digunakan untuk membantu memudahkan konsumen 

dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, sehingga sistem layanan 

perpustakaan yang dijalankan perlu didukung dengan penyediaan fitur 

pencarian berdasarkan kode wilayah dan kode katalog BPS tersebut. Hal ini 

menyebabkan WinISIS dan software perpustakaan lain menjadi tidak cukup 

sesuai untuk dijalankan. 

o Terbatasnya fitur untuk menampilkan softcopy publikasi. Sistem yang 

digunakan harus memiliki fitur untuk dapat menampilkan softcopy publikasi 

hasil pencarian. Hal ini akan membantu mengurangi masalah antrian akses 

hardcopy publikasi. Tidak hanya dapat ditampilkan, terkait adanya PP no 54 

tahun 2009 tentang PNBP BPS, publikasi yang dimunculkan harus tetap dijaga 

keamanannya agar tidak dapat diambil secara langsung oleh pengunjung. 

Dukungan fitur ini pada beberapa software perpustakaan dirasa masih kurang. 

o Aplikasi tidak terintegrasi dengan sistem bukutamu. Untuk menangkap 

informasi karakteristik pengunjung yang mencari dan mengakses publikasi, 

sistem yang dijalankan harus dapat diintegrasikan dengan sistem bukutamu. 

Setiap pengunjung yang sudah mendaftarkan diri dalam form bukutamu perlu 

ditangkap kebutuhan informasi yang dinginkan ketika berada di Perpustakaan 
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melalui aplikasi yang tersedia. Fitur ini juga tidak tersedia dalam WinISIS 

maupun aplikasi perpustakaan lainnya. 

2. Pengembangan sendiri sistem perpustakaan yang terpadu serta disesuaikan 

dengan tata kelola internal BPS, namun tetap mengakomodir tata kelola 

perpustakaan secara umum. Beberapa kekurangan saat menggunakan aplikasi open 

source perpustakaan tersebut menyebabkan BPS merasa perlu mengembangkan 

sendiri aplikasi perpustakaan yang lebih sesuai memenuhi kebutuhan BPS. Inisiatif 

inilah yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Sistem 

dikembangkan sendiri oleh internal BPS dengan SDM pengembang melibatkan 

pegawai dari Direktorat Sistem Informasi Statistik dan subdit Perpustakaan dan 

Dokumentasi Statistik. Karena sistem dikembangkan sendiri oleh BPS, maka 

permasalahan – permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya dipertimbangkan 

untuk menjadi fokus yang harus dituntaskan oleh sistem aplikasi. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Sisi kreatif yang ditonjolkan dalam inisiatif ini antara lain: 

 Layanan permintaan softcopy publikasi. Sistem permintaan softcopy publikasi 

menjadi salah satu ide kreatif yang sangat memanjakan para pencari data. Layanan ini 

secara terpadu disajikan dalam sistem Perpustakaan Digital. Sebagaimana diketahui, 

adanya PP no 54 tahun 2009 membatasi pencari data untuk mendapatkan softcopy 

publikasi yang dibutuhkan. Mereka harus membayar sesuai tarif yang terdapat dalam 

peraturan untuk kemudian uang itu menjadi penerimaan negara bukan pajak. Namun 

begitu, jika pencari data hanya membutuhkan beberapa halaman yang dibutuhkan 

dalam publikasi (tidak secara menyeluruh), maka halaman–halaman tersebut secara 

gratis dapat diperoleh. BPS memfasilitasi kebutuhan tersebut dalam sistem layanan 

permintaan softcopy publikasi. Untuk memperolehnya, pengunjung dapat langsung 

meminta dengan mengajukan form berisi halaman–halaman softcopy yang dinginkan. 

Petugas secara aktif akan memilah–milah halaman tersebut dari softcopy publikasinya 

kemudian mengirimkannya ke email yang sudah didaftarkan. Pada sistem yang 

sekarang berjalan, permintaan tersebut sudah difasilitasi langsung dari sistem. Proses 

pemilahan halaman dan pengiriman email secara otomatis sudah dilakukan oleh 

sistem aplikasi. Selain itu, sebagai alternatif yang semakin memudahkan pengunjung, 

file permintaan juga dapat langsung diunduh pada laman website perpustakaan 

(opac.bps.go.id). Dan jika terdapat masalah dalam file yang dikirimkan, melalui 

website tersebut pengunjung dapat menyampaikan keluhan dan saran–sarannya. 

Keterangan lengkap proses permintaan data dalam sistem Digital Library BPS dapat 

dilihat pada file yang dilampirkan. 

 Penggabungan antara sistem bukutamu, sistem layanan (perpustakaan tercetak 

dan perpustakaan digital) dan sistem administrasi perpustakaan BPS dalam satu 

kesatuan sistem yang terpadu. Hal ini sangat membantu dan memudahkan proses 

pelayanan statistik yang dijalankan. Petugas pelayanan dapat memonitor keberadaan 

pengunjung, sedangan pengunjung sendiri semakin mudah mengakses layanan- 

layanan yang diberikan. Bagi pimpinan, terkoleksinya data dan informasi pengujung 

terhadap aksesnya ke layanan-layanan yang tersedia sangat membantu dalam analisis 

dan pembuatan kebijakan. 

 Dari sisi administrasi, sistem memberikan kemudahan dalam proses input data 

publikasi bagi petugas entri. Beberapa jenis publikasi BPS yang seragam dan selalu 
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diterbitkan setiap tahunnya memungkinkan sistem untuk melakukan beberapa 

otomatisasi dalam proses input datanya. Hal ini membantu para petugas entri 

memasukkan data publikasi yang diterima. 

 Menyederhanakan proses penelusuran pada proses pencarian. Seperti dijelaskan 

sebelumnya, adanya beberapa kodifikasi khusus seperti kode wilayah dan kode 

katalog BPS, menyebabkan sistem pencarian perlu juga menambahkan kriteria 

pencarian berdasarkan kode-kode tersebut. 

C. Pelaksanaan dan Penerapan  

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

 Melakukan identifikasi masalah 

Identifikasi dilakukan dengan mendefinisikan seluruh kebutuhan terkait layanan 

perpustakaan. Sumber informasi diambil dari beberapa stakeholder mulai dari 

pustakawan, petugas layanan, pejabat struktural, pencari data dsb. 

 Menginventaris sumberdaya yang tersedia 

Inventarisasi sumber daya yang tersedia dilakukan dengan melihat sumber data pada 

program aplikasi yang sebelumnya sudah dijalankan. Inventarisasi kondisi alat bantu 

pelayanan juga diperlukan sebagai penimbang dalam menentukan spesifikasi minimum 

aplikasi yang akan dikembangkan. Selain itu, dilakukan inventarisasi juga pada SDM 

yang akan mengoperasikan sistem nantinya, dari user yang akan bertindak sebagai 

petugas layanan, petugas entri, manager, pengunjung dsb. 

 Mengembangkan system 

Dengan dibantu oleh SDM dari direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS), 

pengembangan aplikasi dilakukan selama kurang lebih 5 bulan. Kebutuhan-kebutuhan 

tambahan yang belum tercantum pada tahap analisis dan identifikasi permasalahan ikut 

diakomodir dalam tahap pengembangan. 

 Ujicoba 

Ujicoba penting dilakukan untuk memastikan bahwa keluaran aplikasi sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Proses ujicoba dilakukan dengan membuat skenario 

pengentrian data pada berbagai jenis publikasi sampai dengan pelabelan, skenario 

pelayanan pengunjung mulai dari pengisian bukutamu elektronik, verifikasi tamu oleh 

petugas resepsionis,pengaksesasan layanan perpustakaan digital, sampai dengan 

pengunjung meninggalkan ruang pelayanan. Kesalahan-kesalahan yang masih 

ditemukan saat ujicoba dilakukan perbaikan sampai akhirnya tidak ada kesalahan fatal 

yang ditemukan. 

 Internalisasi 

Setelah sistem aplikasi sudah benar-benar siap dijalankan, tahap berikutnya yaitu 

melakukan proses sosialisasi ke internal subdit perpustakaan sebagai pelaksana 

kegiatan pelayanan. Perubahan dari sistem lama ke sistem baru membutuhkan 
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penyesuaian oleh beberapa SDM pelaksana, namun dengan beberapa fitur yang cukup 

mudah digunakan, proses adaptasi berjalan dengan singkat. 

 Penerapan 

Setelah sistem sudah siap diimplemetasikan, dan SDM pelaksana pun sudah menguasai 

sistem baru yang akan dijalankan, tahap berikutnya yaitu proses 

penerapan/implementasi aplikasi pada sistem pelayanan. 

 Evaluasi dan pengembangan terus menerus 

Tidak ada sistem yang sempurna, saat dijalankan, temuan-temuan kesalahan program 

maupun data keluaran masih beberapa kali ditemukan. Kondisi itu membuat sistem 

secara terus menerus dilakukan pengembangan dan perbaikan. Beberapa fungsi yang 

bisa diotomatisasi oleh sistem dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan aplikasi. Salah satu contohnya yaitu proses otomatisasi pemilahan 

halamam softcopy publikasi sekaligus pengirimannya ke email peminta data pada 

layanan Digital Library, hal ini dikembangkan untuk menggantikan kerja petugas 

Operator Digital Library memproses permintaan data pengunjung secara manual. 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inisiatif ini antara: 

 Pengarah layanan (pimpinan); 

Kepala Badan Pusat Statistik 

 Penanggungjawab Layanan 

Direktur Diseminasi Statistik 

 Pelaksana Layanan 

Seluruh karyawan di subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik 

 Administrator dan SDM pemeliharaan sistem aplikasi 

Pegawai di subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik dibantu 

dengan SDM dari direktorat Sistem Informasi Statstik 

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

o Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sistem aplikasi dikembangkan dan dikelolan sendiri oleh internal BPS. Terkait hal itu, 

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan inisiatif dapat dikelompokkan dalam 2 

bagian, yang pertama adalah SDM pengembang sistem dan yang kedua adalah SDM 

pelaksana Sistem. Dua bagian ini berkolaborasi untuk menyempurnakan layanan. SDM 

pengembang sistem didukung oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik sebagai 

penyedia programmer pengembang aplikasi-aplikasi di BPS, sedangkan SDM 

pelaksana layanan diemban oleh pegawai di subdit perpustakaan dan dokumentasi 

statistik, direktorat diseminasi statistik. 
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o Infrastruktur 

Beberapa infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem layanan antara lain: 

1. Database server sebagai media penyimpanan data publikasi maupun data 

transaksi layanan perpustakaan 

2. Server file softcopy sebagai media penyipanan file- file softcopy publikasi BPS 

3. Sistem jaringan lokal (Local Area Network) untuk menjembatani pengiriman 

dan penerimaan data transaksi 

4. PC untuk menjalankan aplikasi 

 

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

o Sistem buku tamu dan resepsionis 

System bukutamu elektronik digunakan sebagai media awal pengunjung dalam 

memanfaatkan jenis-jenis layanan yang disediakan BPS. Data pengunjung yang 

melakukan pengisian bukutamu elektronik akan tersimpan dalam database sistem. Data 

ini akan dimunculkan dalam layar kerja petugas resepsionis tamu sekaligus dengan 

data nomor locker untuk tempat penyimpanan barang bawaan pengunjung. Nomor 

locker bisa diubah jika dibutuhkan, misalnya jika nomor locker yang dimunculkan oleh 

sistem adalah nomor untuk locker posisi terbawah atau teratas, padahal pengunjung 

memiliki keterbatasan atau dalam kondisi tidak memungkinkan (hamil, usia lanjut, 

dsb), nomor locker dapat diganti kenomor pada posisi yang lebih nyaman digunakan 

pengunjung tersebut. Resepsionis akan memverifikasi pengunjung tersebut sebagai 

tamu aktif dalam layanan. Pengunjung yang sudah diverifikasi akan muncul dalam 

halaman kerja layanan-layanan PST seperti dalam halaman kerja Operator Digital 

Library. Bukutamu elektronik juga mencatat waktu datang dan waktu pulang 

pengunjung, data ini dapat digunakan untuk menganalisis rata-rata lama kunjung dari 

para pencari data. 

o Sistem perpustakaan digital 

Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem perpustakaan digital BPS memberikan banyak 

kemudahan bagi pencari data. Pengunjung perpustakaan digital dapat meminta data 

(halaman softcopy publikasi) yang diinginkan kepada Operator. Operator akan 

mengirimkan halaman-halaman yang diminta ke email peminta data. Dalam sistem 

yang baru, permintaan tersebut sudah difasilitasi oleh sistem. Pemisahan dan 

pengiriman file yang diminta secara otomatis di proses oleh sistem aplikasi. Proses 

detailnya dapat dilihat pada file lampiran. 

o Website Perpustakaan (opac.bps.go.id) 

Website perpustakaan saat ini hanya digunakan sebagai media bantu bagi peminta data 

dalam mendapatkan file permintaan yang dikirimkan. Selain melalui email, file 

permintaan dapat diunduh melalui website ini sebagai media alternatif. Website juga 

menyediakan menu komentar dan keluhan jika terdapat permasalahan pada file-file 

yang diminta seperti file tidak dapat dibuka, halaman tidak sesuai, data halaman tidak 

dapat dibaca dan sebagainya. Komentar dan keluhan yang dikirim akan ditampilkan 
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dalam halaman kerja Operator Digital Library yang menangani permintaannya waktu 

itu untuk ditindaklanjuti, misalnya dengan mengirim ulang file permintaan. 

o Sistem input data 

Sistem input data sebagai media penyediaan data publikasi dibangun secara khusus 

untuk memenuhi kebutuhan sistem administrasi pengelolaan publikasi BPS. Sistem ini 

merupakan salah satu bagian dalam sistem aplikasi PST secara keseluruhan. Sistem 

input data dikembangkan oleh internal untuk menangani kondisi khusus yang 

dijalankan dalam perpustakaan BPS. Sistem input data memproses dari entri buku 

induk, entri identitas dan kelengkapan data pustaka, pemberian lokasi, pelabelan, 

penyiangan, sinkronisasi dengan data Barang Milik Negara (BMN) dsb. 

o System penelusuran pustaka (Online Public Acess Catalogue) 

Karena kondisi khusus perpustakaan BPS, sistem pencarian dan penulusuran pustaka 

yang disajikan pun disesuaikan dengan kondisi (kodifikasi dan klasifikasi publikasi) 

yang terdapat di BPS. Sistem pencarian berdasarkan kode wilayah dan berdasarkan 

kode katalog BPS membedakan sistem pencarian yang disajikan terhadap aplikasi 

perpustakaan lainnya yang banyak tersedia secara gratis 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Sistem aplikasi PST sendiri dapat digunakan untuk memantau kinerja pelayanan data yang 

dilakukan petugas layanan. Dalam aplikasi tersedia menu laporan dan beberapa menu 

monitoring sepert monitoring/rekapitulasi permintaan softcopy, monitoring komentar, 

monitoring bukutamu dsb. Hal ini membantu pengelolaan melihat kondisi pelaksanaan 

layanan. 

Kepuasan pengunjung terhadap layanan juga dipantau dari lembar evaluasi masukan dan 

keluhan dari pengguna, yang diambil dari kotak saran dan pengaduan maupun yang 

disampaikan secara langsung. Keluhan dan saran dari pengunjung dibahas dalam forum 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Terkait replikasi dan implementasi program PST di BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPS Pusat dengan melihat laporan bulanan 

pelaksanaan layanan yang dikirimkan. Aplikasi menyediakan menu generate file kirim yang 

harus dikirimkan setiap bulan oleh BPS Pelaksana PST di daerah. File inilah yang dijadikan 

sebagai sumber informasi pelaksanaan layanan PST di daerah tersebut 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

o Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif ini yaitu di reliabiltas 

SDM pengembang aplikasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, aplikasi 

dikembangkan dengan melibatkan SDM dari direktorat SIS, dimana SDM tersebut 

tidak dapat senantiasa menangani setiap permasalahan yang terjadi karena harus 

terlibat dalam agenda pengembangan aplikasi BPS lainnya. Hal ini menghambat 

proses pelaksanaan layanan pada saat periode awal pelaksanaan. Pengembangan-
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pengembangan yang dilakukan pun terasa lambat karena kurangnya dukungan SDM 

pengembang aplikasi. 

o Kendala lainnya yaitu kondisi infrastruktur pendukung seperti jaringan LAN, server 

database dan server file yang terkadang tidak dapat berjalan dengan baik, terkait 

proses migrasi yang sedang dilakukan pada data center BPS. 

o Migrasi dan perubahan pola kerja pada saat awal penggunaan aplikasi sedikit 

menghambat jalannya layanan pada awal penerapan. 

D. Dampak dan Keberlanjutan  

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Beberapa manfaat yang dihasilkan dari dijalankannya sistem ini yaitu: 

 Terfasilitasinya media permintaan softcopy bagi pengunjung PST. PP no 54 

mewajibkan pencari data untuk membeli softcopy publikasi, namun memperbolehkan 

mengambil beberapa halaman publikasi secara parsial. Adanya fitur permintaan data 

softcopy ini membuat pengunjung tidak harus membeli softcopy publikasi untuk 

mendapatkan beberapa halaman yang dibutuhkan. Bahkan dengan sistem yang 

sekarang berjalan, cukup dengan 4 klik (Login, Cari, Baca, dan Minta) pengunjung 

bisa mendapatkan halaman-halaman yang diinginkan. Sistem akan memproses 

tersebut secara otomatis. Tercukupinya kebutuhan ini semakin meningkatkan 

kepuasan pengunjung terhadap layanan BPS. 

 Kemudahan penggunaan aplikasi dalam sistem pengelolaan publikasi BPS semakin 

meningkatkan produktivitas entri pustaka-pustaka yang akan dilayankan di PST oleh 

petugas entri. Beberapa fitur otomatisasi dan validasi menyebabkan proses entri 

menjadi lebih cepat. 

 Termonitornya pengunjung yang berada dalam layanan PST semakin memudahkan 

petugas untuk memberikan layanan kepada pengunjung. 

 Tersedianya data dan informasi pengunjung yang lengkap, mulai dari jumlah 

pengunjung,  informasi tentang pengunjung berulang, rata-rata lama kunjungan, jenis 

layanan yang diakses, data yang paling dicari pengunjung dsb. Informasi ini 

membantu internal BPS dalam menganalisis dan menyusun kebijakan terkait layanan 

yang diberikan. 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

 Dengan adanya fitur konfigurasi wilayah kerja pada aplikasi, saat ini sistem PST 

sudah direplikasi hamper di seluruh satuan kerja BPS (BPS Provinsi dan 

Kabupaten/Kota). Replikasi sistem pada dinas/instansi atau penyedia jasa 

perpustakaan khusus lain dapat dimungkinkan jika dilakukan perubahan/penyesuaian 

pada pengklasifikasian jenis pustakanya, karena yang dijalankan pada sistem aplikasi 

saat ini seluruhnya disesuaikan dengan kondisi di BPS. Dengan kata lain, ide proses 

pelayanan dalam Pelayanan Statistik Terpadu (PST) khususnya pada sistem Digital 

Library ini dapat juga diimplementasikan pada satker lain. 

 Semakin meningkatnya akses ke layanan digital membuat BPS perlu menyediakan file 

softcopy publikasi yang lebih lengkap. Program alih media merupakan salah satu 

kegiatan untuk melengkapi koleksi pustaka digital BPS. Pustaka hardcopy yang 

belum memilki file softcopy diolah mulai dari pemotongan punggung buku, scanning, 

indexing, Optical Character Recognition (OCR), quality control dan rebinding untuk 

menghasilkan file softcopy pustaka. Kegiatan Alih media pada tahun 2013 dapat 
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menghasilkan sekitar 7000 file softcopy publikasi, dan ditahun 2014 kegiatan serupa 

berhasil mengalihmediakan 22.934 judul publikasi. 

 Semakin meningkatnya kebutuhan pengunjung dan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, saat ini sistem terus dikembangkan. Wacana kedepan yang direncanakan 

yaitu dengan menambahkan sistem pencarian ke isi softcopy (PDF) publikasi, tahap 

awal akan menggunakan isian daftar table publikasi saja, tidak ke seluruh isi 

publikasi. Pengembangan kedepan juga akan mendukung sinkronisasi data pustaka 

antar pengguna sistem PST, sehingga data dan informasi yang tersedia pada setiap 

pelaksana PST dapat dibagikan ke satker yang lain. Karena sistem aplikasi saat ini 

sudah dijalankan di setiap satker BPS, maka proses sinkronisasi memungkinkan untuk 

dijalankan di BPS. 

 Website perpustakaan yang saat ini digunakan hanya sebagai media alternative bagi 

pengunjung untuk mendapatkan file permintaan yang dikirimkan. Website akan 

dikembangkan menjadi media Online Digital Library, sehingga fitur permintaan 

halaman tersebut dapat diproses langsung via website tanpa harus berkunjung ke 

layanan PST di kantor BPS 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Perkembangan teknologi informasi saat ini akan memungkinkan hal-hal yang dulu dirasa 

tidak mungkin untuk dilakukan. Perpustakaan sebagai media bagi pencari data menemukan 

informasi – informasi yang diinginkan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima 

kepada setiap pengunjungnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan 

mutlak diperlukan guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan tersebut. Teknologi 

Informasi dapat menjadi media bantu untuk mengotomatisasi proses-proses yang dilakukan 

secara manual dan konvensional, sehingga SDM atau petugas layanan dapat lebih fokus 

menangani kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak bisa diotomatisasi oleh sistem seperti 

diskusi dengan pengunjung, memberikan arahan dan penjelasan konsep definisi, dan 

sebagainya. Pembangunan infrastruktur dan program aplikasi layanan perpustakaan digital ini 

akan semakin meningkatkan efisiensi dalam penelusuran dan akses ke publikasi yang pada 

akhirnya dapat membantu pengunjung dalam mendapatkan data atau informasi statistik 

secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. 
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Proposal 4. Sistem Pengolahan Indeks Harga Perdagangan Besar Secara Online 

 

Sistem Pengolahan Indeks Harga 

Perdagangan Besar Secara Online 

 

Data UIP  

Nama Mohamad Irawan 

Kontak 081380949011 

Email irawan@bps.go.id 

 

Informasi Utama  

Tanggal 

Inisiatif 
2013-04-02 

Kategori 
Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era 

Informasi 

Kriteria 

Meningkatkan kinerja organisasi, interoperabilitas dan standar secara terbuka 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan Singkat 

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan salah satu data strategis yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulannya, selain sebagai deflator 

penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), IHPB juga digunakan oleh kontraktor sebagai 

variabel penghitungan eskalasi biaya proyek kegiatan konstruksi. Sebelum tahun 2013, survei 

harga grosir masih menggunakan kuesioner yang dicetak oleh BPS Pusat dan dikirim ke 

seluruh provinsi untuk didistribusikan ke kabupaten/kota terpilih. Seluruh kuesioner hasil 

survei harga perdagangan besar/grosir di beberapa kabupaten/kota dikirim ke BPS Pusat. 

Data yang telah diterima BPS Pusat selanjutnya dientry dan divalidasi untuk digunakan 

dalam penghitungan IHPB. Melalui tahapan seperti itu, rentang waktu pengolahan data 

memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memperlambat penghitungan IHPB. Dengan 

lambatnya waktu pengolahan menyebabkan waktu pengolahan memerlukan tambahan waktu 

di luar jam kerja setiap bulannya karena awal bulan berikutnya data akan dirilis dalam bentuk 

Berita Resmi Statistik (BRS). 

Pada tahun 2013, dengan meningkatnya fasilitas teknologi dan SDM yang dimiliki, 

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar menyusun SHPB Online, suatu program 

berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP memiliki fasilitas fitur yang lengkap. Mulai 

dari cetak kuesioner, entry data, validasi data, FAQ, hingga pengolahan IHPB. Efisiensi biaya 

dan waktu dapat dilakukan setelah SHPB Online ini digunakan. Efisiensi biaya, misalnya 

terkait dengan biaya pencetakan kuesioner dan jasa pengirimannya dari BPS Pusat ke kantor 

BPS di daerah untuk pendataan survei harga, serta biaya uang lembur pegawai yang bekerja 

diluar jam kerja karena waktu pengolahan yang relatif lama. 

Efisiensi waktu dapat ditempuh salah satunya adalah proses entry data, pengolahan data, dan 

penghitungan IHPB. Karena seluruh kabupaten/kota dapat langsung melakukan entry data di 

tempat masing-masing, kemudian BPS Provinsi dapat memantau dan mengevaluasi secara 

langsung hasil pendataan harga di wilayahnya, maka evaluasi data dapat secara langsung 

dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian dapat mempersingkat waktu pengolahan 

Indeks Harga Perdagangan Besar 
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A. Analisis Masalah  
Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Beberapa masalah yang melatarbelakangi dibuatnya Program SHPB Online in, antara lain: 

1. Pencetakan kuesioner dan pengiriman kuesioner ke daerah sering mengalami 

keterlambatan, sehingga pendataan di lapangan pun menjadi terlambat 

Pengumpulan data harga Survei Harga Perdagangan Besar dilakukan setiap bulan oleh 

petugas di BPS Kabupaten/kota dengan menggunakan kuesioner yang telah dikirim dari BPS 

Pusat pada awal tahun. Proses pencetakan kuesioner dan pengirimannya sampai ke BPS 

Kabupaten/kota terkadang mengalami keterlambatan. Proses cetak yang terlambat karena 

alasan produksi atau birokrasi, atau keterlambatan pengiriman dokumen merupakan 

hambatan utama pendataan di lapangan 

2. Pengiriman data hasil pendataan dilapangan dari BPS Kabuapten/kota ke BPS Pusat 

sering mengalami keterlambatan 

Kuesioner hasil pencacahan dikirim ke BPS Pusat melalui BPS Provinsi, untuk dientri di BPS 

Pusat guna menghitung Indeks Harga Perdagangan Besar setiap bulannya. Proses pengiriman 

kuesioner sampai dengan pengolahan data survei HPB ini memerlukan rentang waktu yang 

cukup lama. Belum lagi masalah kuesioner yang datang terlambat ke BPS Pusat, bahkan 

tidak tetutup kemungkinan kuesioner yang telah dikirimkan ke BPS Pusat tidak sampai 

dengan berbagai alasan 

3. Monitoring lapangan terkait target sampel tidak berjalan maksimal, sehingga 

realiasasi pemasukan data tidak 100%. 

Adakalanya pendataan dilapangan tidak berjalan dilapangan. Padatnya kegiatan survei lain, 

membuat monitoring pendataaan survei HPB dapat tidak maksimal 

4. Penyusnan Berita Resmi Statistik terlambat 

Dengan adanya keterlambatan proses pengiriman data dari daerah dan pengolahan data dI 

BPS Pusat dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman data sebagai bahan Berita Resmi 

Statistik. 

B. Pendekatan Strategis  

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar berupaya mempercepat pengiriman data 

dengan mengirimkan program offline ke seluruh BPS Kabupaten/Kota terpilih untuk 

mengentry data harga yang dikumpulkan, kemudian data harga yang telah dientry dikirimkan 

ke BPS Pusat dalam bentuk database dengan tembusan ke BPS Provinsi sebagai bahan 

validasi BPS Provinsi. Namun upaya ini juga belum berjalan secara efektif karena proses 

pengolahan SHPB masih berjalan lambat. 

Pada awal tahun 2013 dilakukan evaluasi tahapan pengolahan data, dimulai dari pencetakan 

kuesioner, pendataan lapangan, entry data, pengiriman data ke BPS Pusat, pengolahan data, 
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hingga penghitungan IHPB. Berdasarkan evaluasi tersebut maka diputuskan perlu dibuat 

suatu sistem yang dapat meminimalisir masalah yang mungkin dapat menghambat proses 

penghitungan IHPB setiap bulannya. Kepala Subdirektorat  Statistik Harga Perdagangan 

Besar berinisiatif menyusun suatu program yang dapat diakses secara langsung dari seluruh 

wilayah di Indonesia. Melalui Direktorat Statistik Harga yang bekerja sama dengan 

Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS), disepakati dibentuk suatu sistem pengolahan 

data IHPB berbasis online yang dinamakan dengan SHPB Online. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Beberapa inovasi dan kreativitas yang mampu dilakukan program SHPB Online ini 

diantaranya: 

1. Pencetakan kuesioner secara langsung di seluruh kabupaten/kota, selain mampu 

menghapus biaya cetak dan biaya pengiriman kuesioner ke BPS Kabupaten/ kota, tetapi 

kuesioner  yang telah dicetak memudahkan pendataan dilapangan akan menampilkan data 

harga bulan sebelumnya sehingga dapat menjadi panduan bagi pencacah bila hasil pendataan 

harga suatu barang pada bulan berjalan mengalami perubahan harga yang signifikan. 

2. Monitoring persentase pemasukan dokumen secara langsung.  

3. Penjelasan perubahan harga yang signifikan.  program SHPB online ini adalah 

sekumpulan informasi yang dirangkum dan memberikan informasi mengenai penyebab harga 

suatu barang naik atau turun secara signifikan. Petugas entry data harus memberikan 

penjelasan perubahan harga yang signifikan tersebut jika ingin datanya masuk dalam 

pengolahan. 

4. Monitoring data harga. memudahkan proses pengolahan karena kualitas data harga dapat 

diperiksa setiap saat. 

5. Backup database pada server BPS Pusat. Seluruh hasil entry data, disimpan pada server 

BPS Pusat. BPS Provinsi dapat mendownload database provinsi masing-masing. 

6. Integrasi kode Komoditi. Kode komoditi yang digunakan adalah kode Klasifikasi Baku 

komoditi Indonesia (KBKI), dengan menggunakan kode KBKI ini, maka data dapat 

diintegrasikan untuk keperluan kegiatan lainnya. 

C. Pelaksanaan dan Penerapan  

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Rencana aksi yang telah dikembangkan diantaranya: 

1. Evaluasi program pengolahan sebelumnya. melalui evaluasi ini dapat dibuat suatu 

strategi yang dapat menutupi kekurangan program sebelumnya. 

2. Kerjasama dengan Direktorat SIS, untuk penyediaan server sebagai tempat 

penyimpanan data. 
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3. Uji coba program. Setelah Program SHPB Online dibuat dan disosialisasikan ke kantor 

BPS di daerah, kemudian diujicobakan selama 5 bulan melalui perbandingan hasil 

pengolahan program sebelumnya. Selama ujicoba tersebut dilakukan evaluasi dan perbaikan 

hingga menghasilkan program yang benar. 

4. Penggunaan program. Setelah program dapat dipastikan berjalan dengan baik dan benar, 

maka Program SHPB Online resmi diluncurkan dan digunakan. dengan penggunaan program 

ini secara resmi, maka secara otomatis program pengolahan versi sebelumnya sudah tidak 

digunakan kembali. 

 Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Beberapa pihak yang berkontribusi untuk inovasi ini adalah: 

1. Kasubdit Statistik Harga Perdagangan Besar, mengeluarkan ide untuk membuat sistem 

pengolahan berbasis web dengan mengoptimaliasi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 

(STIS) yang sedang praktek kerja di BPS. 

2. Programer lulusan sekolah kedinasan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, menyusun program 

pengolahan berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQl. 

3. Direktur Statistik Harga mengupayakan program SHPB Online berhasil dibuat. 

4. Direktur Sistem dan Informasi Statistik memberikan fasilitas server dengan kapasitas 

penyimpanan data yang besar. 

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

Sumber daya yang digunakan untuk inisiatif ini antara lain: 

1. Server induk di BPS Pusat yang masih tersedia cukup besar dioptimaliasi penggunaanya. 

Dengan meminta alokasi server dan penyimpanan data yang diperlukan, program dapat 

digunakand an berjalan dengan baik. 

2. Sumber daya manusia. Mahasiswa lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang masih 

berstatus praktek kerja diberdayakan menyusun program pengolahan berbasis web dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

3. Komputer setiap pegawai, baik di pusat dan daerah berfungsi untuk entry data dan 

monitoring hasil pendataan dilapangan. 

 Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Beberapa keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inisiatif ini adalah: 

1. Pencetakan (print) kuesioner di kabupaten/kota. 
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2. Penghematan anggaran pencetakan kuesioner hingga RP. 140juta, belum termasuk biaya 

pengiriman kuesioner. 

3. Rangkuman informasi mengenai perubahan harga suatu komoditas 

4. Pemasukan dokumen meningkat dan lebih cepat dari sebelumnya 

5. Hasil pengolahan data berjalan dengan cepat sehingga Berita Resmi Statistik (BRS) dapat 

selesai tepat waktu. 

 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Sistem dilakukan dengan dua arah, yaitu: 

1. Direktorat Sistem Informasi Statistik secara berkala memonitor keadaan server induk di 

BPS Pusat untuk memastikan bahwa server dapat bekerja dengan baik dan kapasitas 

penyimpanan data tersedia untuk database SHPB Online. 

2. Kepala Seksi Pengolahan SHPB mengevaluasi proses pengolahan data, termasuk masalah 

kode komoditas. Beralihnya dari progam lama dan program baru menyebabkan berubahnya 

kode komoditas. Pada awalnya kode komoditas menggunakan kode yang dibuat oleh 

programmer, namun program SHPB Online menggunakan kode Klasifikasi Baku Komoditi 

Indonesia (KBKI) agar database dapat langsung diintegrasikan dengan data BPS lainnya. 

 Evaluasi juga dilakukan dengan memantau perkembangan data yang masuk ke dalam 

database BPS Pusat. jika kapasitas penyimpanan mulai berkurang sebagai akibat 

bertambahnya data yang masuk, maka kapasitas penyimpanan perlu ditambahkan lagi. 

Sebagai antisipasi hilangnya data pada server BPS Pusat, Kasi Pengolahan juga melakukan 

back-up data menggunakan external hardisk.  

 Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Kendala utama yang dihadapi adalah: 

1. Penyesuaian kode komoditas. Menggunakan kode KBKI yang masih baru bagi petugas 

entry data, menyebabkan pemilihan kode komoditas, khususnya kualitas baru, memerlukan 

waktu. Untuk memudahkan pencarian kode, program memfasiliitasi dengan file softcopy 

KBKI yang bisa didownload. 

2. Kapasitas server terbatas. Banyaknya penambahan data akan mengakibatkan 

peningkatan kapasitas penyimpanan data yang semakin besar. untuk mengatasi kendala ini 

bisa dilakukan dengan merelokasi anggaran pencetakan kuesioner menjadi pembelian barang 

berupa server yang dibutuhkan. 
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D. Dampak dan Keberlanjutan  

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Beberapa manfaat berupa efisiensi yang diperoleh dari progam ini antara lain: 

1.  Efisiensi biaya, dapat dilakukan antara lain: 

a. Biaya cetak kuesioner, proses cetak kuesioner yang sebelumnya dilakukan di BPS 

Pusat dan dikirim ke kantor BPS daerah, tentunya akan memerlukan biaya yang tidak 

sedikit. Dengan fasilitas cetak kuesioner melalui program SHPB Online ini, maka 

biaya cetak kuesioner dapt dihapus. Sebagai gambaran, berdasarkan Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) tahun 2012, anggaran untuk pencetakan kuesioner 

pengumpulan data harga memerlukan biaya sekitar Rp. 140juta. 

b. biaya pengiriman kuesioner, dengan pross cetak kuesioner secara online 

menggunakan printer sebagai inventaris kantor, maka biaya pengiriman kuesioner 

kosong dari BPS Pusat sampai ke BPS Kabupaten kota dan kuesioner hasil 

pencacahan yang akan dikirim dari Kabupaten/kota ke BPS Pusat dapat dihapus. 

Dengan demikian, alokasi anggaran dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. 

c. biaya tambahan waktu kerja diluar jam kerja. Selama ini pemerintah harus 

membayar pegawai yang bekerja diluar jam kerja sebagai akibat penambahan waktu 

kerja untuk pengolahan data. Tetapi dengan program yang dapat bekerja secara 

langsung, efisiensi waktu yang tercipta dapat memangkas biaya tambahan diluar jam 

kerja tersebut. 

Dengan informasi tersebut dapat dipastikan bahwa biaya yang dapat dihemat dengan adanya 

program ini sangat besar. 

2.  Efisiensi waktu, berbagai efisiensi waktu dapat diperoleh melalui program SHPB Online 

ini, diantaranya adalah: 

a. Pengiriman kuesioner, dengan proses cetak kuesioner yang dilakukan oleh BPS 

Kabupaten/Kota maka waktu pengiriman dokumen dari BPS Pusat sampai ke BPS 

Kabupaten/Kota atau kuesioner yang telah terisi dari BPS Provinsi ke BPS Pusat 

dapat dihapuskan. 

b. Pemeriksaan data harga, karena program dapat diakses secara langsung oleh 

seluruh pegawai yang telah diberikan akses, maka pemeriksaan data harga dapat 

langsung dilakukan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional. Selain itu 

juga, program secara otomatis melakukan validasi data terkait dengan perubahan 

harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Validasi selain 

secara otomatis ini sangat membantu menyaring data harga yang salah entry. 

c. Penghitungan IHPB, dengan adanya validasi secara otomatis oleh program, maka 

tim pengolah data dapat langsung mengetahui ketidakwajaran data harga yang masuk. 

Proses klarifikasi dapat segera dilakukan untuk memastikan bahwa data harga yang 

dienty sudah benar. Klarifikasi di pertengahan bulan dapat mempercepat proses 

pengolahan data diakhir bulan, sehingga tambahan jam kerja di luar jam kerja sudah 

tidak diperlukan lagi. 
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Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Dengan berbagai manfaat dan efisiensi yang sudah dilakukan, tidak tertutup kemungkinan 

untuk senantiasa memperbaharui program yang telah ada. Penambahan fasilitas di dalam 

program tersebut akan terus dikembangkan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah 

melakukan sosialisasi program ini kepada pemberi data (responden)  dengan harapan suatu 

saat responden dapat mengisi langsung data harga barang yang  disurvei ke dalam program 

SHPB Online ini. Bila responden telah bersedia mengisi secara langsung, maka efisiensi 

waktu yang diperlukan oleh petugas pengumpul data di lapangan dapat dioptimalkan. 

 Program SHPB Online yang telah digunakan oleh Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan 

Besar telah memberikan hasil nyata bagi percepatan pengolahan data dan peningkatan 

kualitas data. Berdasarkan pengalaman penggunaan program SHPB online, aplikasi ini sangat 

dimungkinkan untuk direplikasi oleh unit kerja lainnya, baik dilingkungan Badan Pusat 

Statistik maupun di luar Badan Pusat Statistik. 

Saat ini sedang diupayakan replikasi program pengolahan secara online pada unit kerja lain. 

Replikasi ini masih terbatas pada unit kerja pada lingkungan Direktorat Statistik Harga, 

Badan Pusat Statistik. 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Pembelajaran yang dapat dipetik: 

1. Inovasi dan kreativitas akan selalu ada pada setiap ruang gerak kita. Kemauan yang kuat 

untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan kejelian melihat peluang untuk terus berkembang 

dan maju dengan mengevaluasi seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan, dapat 

memunculkan berbagai ide kreatif. Dengan adanya inovasi dan kreativitas dapat memberikan 

banyak manfaat bagi orang banyak dan kemajuan organisasi secara umum.  Dengan demikian 

dapat membawa perbaikan pada bangsa dan negara. 

2. Gunakan waktu luang untuk hal-hal yang positif, diantaranya dengan mencari informasi 

melalui media televisi, surat kabar, atau internet terkait dengan perkembangan tekhnologi 

informasi. Bagaimana sistem yang selama ini digunakan dapat ditingkatkan kinerjanya 

dengan bantuan tekhnologi yang semakin berkembang. 

3. Amati, Tiru, Modifikasi, dan Internasiliasi sistem yang yang telah digunakan oleh pihak 

lain untuk digunakan paad sistem yagn selama ini digunakan. Perbaikan dan pengembangan 

sistem mutlak diperlukan guna kemajuan bangsa dan negara. 
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Proposal 5. SIPADU STIS: Sistem Komputerisasi Pelayanan Proses Administrasi 

Perkuliahan Menuju STIS Berstandar Internasional  

 

SIPADU STIS: Sistem Komputerisasi 

Pelayanan Proses Administrasi Perkuliahan 

Menuju STIS Berstandar Internasional 

 

Data UIP  

Nama STIS 

Kontak 0218191437 

Email 

 

syukri@stis.ac.id  

 

Informasi Utama  

Tanggal Inisiatif 
 

Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat 

Kriteria 

Meningkatkan Efisiensi 

Memberikan Pelayanan yang berkualitas 

Meminta Umpan Balik dari Warga 

Memperbaiki Akses dan Mempromosikan Keadilan 

Mempromosikan Kemitraan 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan Singkat 

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan program D-IV, 

yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1958. Sebagai centre of 

excellence, STIS bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh civitas akademika 

dan masyarakat. Untuk itu STIS berinvestasi dan membangun otomatisasi komputerisasi 

Sistem Informasi Terpadu (SIPADU). Melalui komputerisasi ini, SIPADU diharapkan 

mempermudah layanan, mempercepat administrasi, dan memberikan kenyamanan proses 

pembelajaran dan perkuliahan di STIS. 

Dengan prinsip kolaborasi diantara mahasiswa, staff dan civitas akademik lainnya, STIS 

membangun SIPADU ini. Melalui kolaborasi ini, optimalisasi sumber daya, teknologi dan 

anggaran  STIS telah tercapai. 

Kini, hasil implementasi SIPADU sejak tahun 2009 yang menggunakan tren dan teknologi 

terbaru telah memberikan banyak manfaat bagi civitas akademika STIS sehingga tercapai 

kenyamanan proses perkuliahan, kemudahan akses terhadap materi pembelajaran dan hasil-

hasilnya serta peningkatan mutu lulusan STIS yang ditempatkan di Badan Pusat Statistik 

(BPS) di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan BPS RI.  
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A. Analisis Masalah  
Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

STIS memiliki permasalahan awal yakni pelayanan yang minim dan banyaknya 

permasalahan administrasi pembelajaran yang mempersulit pelaksanaan belajar mengajar di 

STIS, diantaranya: 

 Karena dalam bentuk form yang hanya menggunakan tanda tangan sebagai bukti 

presensi, absensi perkuliahan mahasiswa dan dosen yang mudah disalahgunakan 

sehingga akurasinya diragukan 

 Pengaturan waktu dan ruang perkuliahan yang tidak dikelola dengan baik sehingga 

sering terjadi benturan jadwal dan ruang dari mata-mata kuliah dan kelas yang 

berbeda 

 Tidak ada repositori materi perkuliahan yang seharusnya memberikan kemudahan 

dosen dan mahasiswa dalam membahas bahan-bahan perkuliahan. Tidak ada 

repository ini juga mengakibatkan materi perkuliahan yang tidak sama di kelas-kelas 

paralel. 

 Rekapitulasi profil dan nilai-nilai perkuliahan mahasiswa yang tidak terdokumentasi 

dengan baik. Bagian Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan (BAAK) 

mengalami kesulitan mengumpulkan, menyimpan dan membuat rekapitulasi nilai-

nilai mahasiswa. 

 Sulitnya Pimpinan STIS mendapatkan laporan-laporan berkala yang berhubungan 

dengan adminitrasi dan kinerja mahasiswa dan dosen, laporan keuangan dan lain-lain. 

Masalah-masalah diatas diharapkan bisa diatasi sehingga proses transfer ilmu dari dosen ke 

mahasiswa menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman. Selain itu, dengan adanya repositori 

data-data mahasiswa dan dosen yang akurat, diharapkan pengambilan keputusan oleh 

Pimpinan STIS menjadi lebih tepat lagi. 

B. Pendekatan Strategis  
Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Berdasarkan masalah-masalah diatas, STIS memandang perlu untuk menyempurnakan 

aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan (Standard Operating Procedure/SOP) yang ada sehingga 

tercipta suasana perkuliahan yang kondusif. Aturan-aturan tersebut kemudian dikonversikan 

ke dalam sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi sehingga pelaksanaan proses 

pembelajaran dan administrasi berjalan sesuai sebagaimana mestinya, lebih lancar dan lebih 

nyaman. 

Strategi yang telah dilakukan: 

 Jurusan Komputasi Statistik (KS) berkoordinasi dengan BAAK menginisiasi 

pembangunan SIPADU melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi. 

 Karena bersamaan dengan tugas-tugas akhir para mahasiswa Tingkat 4, pembangunan 

SIPADU disinergikan dengan tema-tema skripsi yang dibuat oleh mahasiswa STIS 

jurusan Komputasi Statistik. Untuk itu, peran dosen-dosen Jurusan Komputasi 

Statistik diperlukan dalam membimbing skripsi-skripsi tersebut. 
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 Civitas Akademika STIS (mahasiswa, dosen, pejabat  dan staff administrasi dan 

fungsional) bertindak sebagai narasumber dalam menginformasikan masalah-masalah 

yang ada sehingga potret terhadap masalah menjadi lebih jelas dan usulan solusi 

masalah menjadi lebih tepat karena langsung dikonsultasikan dengan calon pengguna 

sistem. 

 Selain itu, Jurusan KS juga berkonsultasi dengan Pimpinan STIS sebagai pengambil 

kebijakan dalam menerapkan teknologi tepat dan optimal sehingga bisa SIPADU akan 

memberikan data-data yang akurat, otomatisasi yang efisien, mekanisme yang tepat 

dan pengawasan yang mudah. 

 Agar sistem informasi yang dihasilkan terpadu, Jurusan Komputasi Statistik 

(KS)bertindak sebagai system integrator yang menyatukan berbagai modul-modul 

sistem yang dibuat oleh para mahasiswa jurusan KS tersebut. 

Melalui strategi-strategi ini, diharapkan STIS dapat memberikan pelayanan yang optimal 

kepada mahasiswa dan dosen. STIS juga diharapkan bisa memiliki data-data yang akurat, 

memiliki mekanisme yang efisien dalam manajemen pembelajaran di STIS. SIPADU juga 

diharapkan bisa memberikan data-data yang akurat untuk menunjang pengambilan keputusan 

dari para Pimpinan STIS. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan yang diberi tugas untuk menghasilkan tenaga siap pakai 

untuk Badan Pusat Statistik (BPS), melalui penggunaan sistem yang komputerisasi 

terintegrasi, STIS diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan menghasilkan lulusan 

bermutu untuk ditempatkan di seluruh BPS Propinsi dan Kabupaten/Kota. 

Melalui sistem SIPADU ini, seluruh dosen (tetap maupun tidak tetap) bisa melakukan 

manajemen terhadap perkuliahan yang diasuhnya secara mudah. Di sisi lain para mahasiswa 

dapat dengan mudah mengakses bahan-bahan perkuliahan, data-data administrasi seperti 

nilai-nilai tugas, UTS dan UAS melalui situs web dan media mobile devices. 

Sedangkan unit-unit kerja pendukung yakni Jurusan Statistika, Jurusan Komputasi Statistik, 

BAAK, Bagian Administrasi Umum (BAU), Perpustakaan dan Unit Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (UPPM) akan memiliki akses ke database yang terintegrasi. Mereka 

akan memiliki akses yang sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing -masing. 

 SIPADU juga menjadi media komunikasi antara civitas akademika, penyelenggara, pejabat 

struktural, pejabat fungsional dan staff. Melalui dukungan komunikasi ini, tercipta alur kerja 

yang cepat dan mudah, transparan dan akurat. 

Pendekatan inovatif dan kreatif yang dilakukan dalam rangka pembangunan SIPADU ini 

adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, yakni: 

 Bersinergi dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan KS tingkat akhir yang memiliki 

ketrampilan memadai di bidang pemrograman. Karena merupakan bagian dari skripsi, 

maka mereka akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelesaikannya. 

 Kemampuan dosen-dosen pembimbing skripsi di bidang pembangunan Sistem 

Komputerisasi yang tinggi. Di samping itu, karena memiliki kepentingan dalam 

proses perkuliahan di STIS, mereka akan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. 
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 Karena dosen dan mahasiswa diatas sering berada di kampus, maka komunikasi 

dengan pimpinan dan staf pelaksana STIS menjadi sangat intensif. 

Dengan mekanisme-mekanisme tersebut, pembangunan SIPADU telah meminimalkan biaya 

dan dapat memberikan solusi yang tepat karena melalui kolaborasi yang intensif.  

C. Pelaksanaan dan Penerapan  

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Dalam rangka pembangunan sistem SIPADU, STIS telah melakukan beberapa langkah 

konkrit: 

1. Membuat prioritas implementasi dengan mendahulukan BAAK sebagai unit kerja 

yang akan dibuatkan sistem informasinya. Oleh karena itu, tim developer (yakni 

Jurusan KS beserta staff, dosen-dosen pembimbing dan mahasiswa tingkat 4 Jurusan 

KS yang mengambil skripsi tentang SIPADU) melakukan investigasi/analisis 

terhadap mekanisme kerja (proses bisnis) yang ada di BAAK. 

2. Hasil investigasi dan analisis tersebut kemudian dikonversi menjadi alur-alur kerja 

yang saling terkait sehingga bisa diterjemahkan dalam bentuk sistem informasi 

terpadu terkomputerisasi. 

3. Bersamaan dengan pembangunan/renovasi gedung, STIS juga berinvestasi dengan 

membeli hardware berupa komputer, server dan jaringan komputer. Implementasi 

komputerisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan hasil analisis SIPADU yang telah 

dilakukan. 

4. Implementasi sistem dilakukan setelah proses pembuatan skripsi mahasiswa selesai, 

dengan memanfaatkan investasi hardware yang telah dibeli. 

5. Untuk mengurangi resistensi dan menyesuaikan instalasi hardware, penggunaan 

SIPADU dimulai kegiatan-kegiatan pokok seperti otomatisasi absensi dosen langsung 

menggunakan finger print devices dan komputer terlebih dahulu. Implementasi secara 

offline ini, mula-mula mengalami beberapa kendala, namun bisa diatasi. 

Pembangunan SIPADU berlanjut dengan otomatisasi mekanisme-mekanisme yang ada di 

Jurusan Statistika, Jurusan Komputasi Statistik, UPPM, Perpustakaan dan BAU. 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Yang berkontribusi untuk desain dan pelaksanaan inisiatif pembangunan SIPADU: 

 Jurusan Komputasi Statistik yang memiliki sumber daya di bidang teknologi 

informasi merupakan unit kerja yang paling banyak berkontribusi dalam 

pembangunan SIPADU. Tim developer SIPADU yang dipimpin oleh Ketua dan 

Sekretaris Jurusan KS berkoordinasi dengan dosen-dosen pembimbing skripsi beserta 

mahasiswa jurusan komputasi yang sedang mengerjakan skripsi membangun 

SIPADU. 

 Unit-unit kerja pendukung yakni Jurusan, BAAK, UPPM, Perpustakaan dan BAU 

sebagai unit kerja yang paling mengetahui mekanisme kerja masing-masing. 

Dosen, staf dan mahasiswa sebagai calon pengguna sistem banyak memberikan masukan 

terhadap tampilan, dan cara kerja otomatisasi di SIPADU. 
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Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

 Pembangunan SIPADU menggunakan sumber dana APBN dan mengoptimalkan 

SDM dosen dan mahasiswa yang dimiliki. 

 Pembiayaan dari sumber dana APBN digunakan dalam rangka identifikasi masalah 

dan analisisnya. Proses-proses ini dilakukan oleh Jurusan Komputasi Statistik, 

bersama Pimpinan STIS, dosen-dosen pembimbing dan unit-unit kerja pendukung 

perkuliahan. 

 Mobilisasi terhadap analisis lanjutan, pemrograman dan implementasi dilakukan 

kepada mahasiswa STIS Jurusan KS yang sedang mengerjakan skripsi 

 Melalui mekanisme bekerja secara intensif, pimpinan dan civitas akademika ikut 

memberikan dukungan penuh dalam pembangunan sistem ini. 

 

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

SIPADU telah banyak memberikan output seperti: 

 Data presensi dosen dan mahasiswa yang sangat akurat dan fool-proof, karena 

menggunakan sidik jari dosen dan mahasiswa yang direkam langsung ke server 

 Pengaturan ruang dan waktu untuk perkuliahan melalui sistem penjadwalan berbasis 

komputer online, sehingga bisa dilakukan secara mudah, terintegrasi, transparan dan 

terkomunikasi dengan baik. 

 Manajemen perkuliahan oleh dosen yakni pengaturan jadwal, repositori materi 

perkuliahan dan komunikasi dengan mahasiswa dan unit pendukung yang mudah. 

Manajemen ini dilakukan via media online sehingga bisa dilakukan kapan saja. 

 Manajemen perkuliahan via media online oleh mahasiswa yakni pengaksesan materi 

perkuliahan, manajemen waktu perkuliahan, manajemen tugas, manajemen presensi 

dan kedisplinan yang mudah 

Manajemen pekerjaan oleh unit-unit pendukung seperti BAAK, Jurusan, UPPM, 

Perpustakaan dan BAU yang dilakukan melalui aplikasi komputer khusus yang dilakukan 

dengan mudah.  

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 
Untuk mendukung SIPADU, telah dibangun sistem komunikasi melalui email (pengguna 

internal STIS dan para dosen) facebook dan twitter (untuk mahasiswa). Melalui media-media 

ini telah terjadi komunikasi yang intens dan transparan antara pengguna, pembangun dan 

pimpinan STIS. 

 

Setiap waktu tertentu (sebulan sekali, tiga bulan sekali, semesteran atau tahunan), Pimpinan 

STIS dan unit-unit kerja pendukungnya melakukan monitoring terhadap laporan/report yang 

dihasilkan SIPADU. Para dosen pun bisa mengungkapkan masalah SIPADU yang 

dihadapinya dalam rapat-rapat dosen. Dari pertemuan-pertemuan ini, dihasilkan perbaikan-

perbaikan dan usulan baru untuk fitur-fitur yang sudah ada di SIPADU. 

 

Pimpinan STIS juga banyak memanfaatkan data-data yang dihasilkan oleh SIPADU dalam 

melakukan evaluasi kegiatan dan pengambilan keputusan STIS. Agar data-data yang 

dihasilkan SIPADU lebih akurat, maka penyempurnaan terhadap fitur dan mekanisme 

otomatisasi selalu dilakukan. 
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Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Pada waktu awal penggunaan (implementasi), resistensi dosen dan mahasiswa terhadap 

penggunaannya cukup besar. Dua alasan utamanya adalah, pencatatan presensi yang lebih 

ketat (karena menggunakan finger print) dan monitoring materi dan waktu perkuliahan yang 

lebih ketat oleh Pimpinan STIS. Pada waktu itu, cukup banyak dosen yang menolak 

menggunakan SIPADU dengan berbagai alasan. Solusinya adalah melakukan penerapan 

SIPADU secara bertahap, sehingga dosen-dosen dan mahasiswa diberi kesempatan untuk 

menyesuaikan cara kerja mereka. 

Dari sisi perangkat keras komputer, SIPADU merupakan investasi yang berbiaya mahal. 

Dalam pelaksanaannya, SIPADU kadang-kadang tidak bisa digunakan secara optimal karena 

gangguan kerusakan hardware yang dimiliki STIS. Jika ini terjadi, sambuil menunggu 

perbaikan hardware STIS terpaksa menggunakan cara manual, yakni menggunakan form-

form absensi, perkuliahan, dan melakukan komunikasi via telepon seperti mekanisme 

terdahulu. 

Sebagai sistem komputerisasi yang kompleks, STIS melakukan sosialisasi dan pelatihan 

singkat secara rutin  kepada pejabat, dan staff pelaksana. Dengan demikian, penggunaan 

SIPADU menjadi berkesinambungan. 

D. Dampak dan Keberlanjutan  

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

SIPADU telah banyak memberikan manfaat bagi STIS, dosen dan mahasiswa: 

 Beban kerja unit-unit kerja BAAK, Jurusan, UPPM dan BAU yang jauh lebih ringan 

dibandingkan sebelumnya, karena tugas dan pekerjaan yang telah diotomatisasi dan 

diatur melalui SIPADU 

 Pimpinan STIS lebih mudah melakukan monitoring perkuliahan 

 Kemudahan dosen dalam melakukan manajemen perkuliahan yang bisa dilakukan 

kapan saja dan dimana saja. 

 Kemudahan mahasiswa dalam memonitor jadwal, presensi dan pelanggaran yang 

dilakukannya. Mereka juga lebih mudah untuk mempersiapkan materi dan tugas 

perkuliahan karena tersedia di SIPADU yang bisa dilakukan  melalui internet kapan 

saja dan dimana saja. 

 Komunikasi lebih mudah diantara dosen, mahasiswa dan unit-unit pendukung 

perkuliahan 

Kemudahan-kemudahan diatas berdampak pada makin lancarnya dan nyamannya proses 

perkuliahan. Ini berdampak pada efisiensi waktu dan sumber daya lain yang dimiliki oleh 

STIS. 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Inisiatif pembangunan dan penggunaan SIPADU yang dilakukan STIS telah didukung oleh 

BPS diantaranya dalam bentuk: 

 Rencana BPS untuk memanfaatkan repositori data-data profil dan nilai-nilai 

perkuliahan dan non perkuliahan mahasiswa STIS sehingga bisa digunakan sebagai 
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profil awal kepegawaian mereka pada waktu mereka ditempatkan di BPS setelah lulus 

dari STIS. Dengan demikian, data-data kepegawaian lulusan STIS menjadi lebih 

lengkap lagi, karena sudah termasuk data-data selama mereka kuliah di STIS. Data-

data tersebut akan digunakan oleh Pimpinan BPS dalam pengambilan keputusan yang 

lebih baik lagi. 

 BPS telah menerapkan sistem komputerisasi sejenis di Pusdiklat BPS, Lenteng Agung 

Jakarta Selatan. Namun, Sistem Komputerisasi Diklat Kepemimpinan dan Teknis di 

Pusdiklat tersebut belum selengkap SIPADU STIS dan baru digunakan beberapa 

bulan. 

Sesuai dengan perkembangan jaman, STIS berencana untuk memperluas cakupan SIPADU 

lebih lanjut sehingga setiap mekanisme manajemen kuliah dan administrasi di STIS bisa 

dikonversikan ke SIPADU. Dengan demikian, STIS menjadi kampus modern yang 

menggunakan teknologi informasi komputer secara optimal. Salah satu yang sedang 

dikembangkan saat ini dan akan diujicobakan adalah sub sistem honor mengajar dan sub 

sistem IKID (Indikator Kerja Individu Dosen) 

STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Negara) yang telah melakukan studi banding ke STIS 

berniat untuk menerapkan sistem komputerisasi seperti SIPADU di kampus mereka. Saat 

tulisan ini dibuat, STIS sedang mengkaji fitur-fitur sistem SIPADU yang akan diterapkan di 

sistem komputerisasi STPN, Jogjakarta. 

Karena memiliki ciri khas, yakni sebagai sistem komputerisasi untuk Pendidikan Tinggi 

Kedinasan di pemerintahan, SIPADU STIS memiliki potensi untuk diterapkan juga di 

Perguruan-perguruan Tinggi Kedinasan lainnya seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri 

(IPDN), Akademi Ilmu Pemasyarakat (AKIP), Akademi Imigrasi dan sejenisnya.  

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

SIPADU telah banyak membantu kelancaran perkuliahan di STIS. Melalui otomatisasi ini, 

pimpinan STIS, unit-unit kerja pendukung, para dosen, dan mahasiswa mendapatkan 

kemudahan dalam melakukan manajemen perkuliahan. 

Pimpinan STIS bisa memonitor kegiatan perkuliahan dengan lebih mudah melalui akses 

Pimpinan ke SIPADU. 

Unit-unit kerja STIS telah terbantu melalui database STIS yang terintegrasi. Jika sebelumnya 

data-data disimpan dimasing-masing unit kerja, kini layanan otomatisasi dan repositori data 

SIPADU memberikan  akses ke data-data yang lebih  lengkap sehingga memperlancar tugas-

tugas unit-unit kerja tersebut. 

Manajemen perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa bisa dilkukan kapan saja dan dimana saja 

melalui situs web SIPADU 

Dengan dukungan email, SIPADU juga memudahkan komunikasi diantara civitas akademika 

dan pengambilan keputusan di STIS. 

  



46 
 

Proposal 6. Leaftlet Antik (Leaftlet Angka Statistik) 

 

LEAFLET ANTIK 

(Leaflet Angka Statistik) 
 

Data UIP  

Nama BPS3171 

Kontak 021-72792576 

Email bps3171@bps.go.id 

Informasi Utama  

Tanggal Inisiatif 2013-03-26 

Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat 

Kriteria 

Memberikan Pelayanan yang berkualitas 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan Singkat 

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementrian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Visi BPS adalah pelopor data statistik 

terpercaya untuk semua dan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi statistik bagi semua pihak. 

Penyebarluasan hasil kegiatan statistik yang diperoleh penting sebagai: 

1. Bahan perencanaan pembangunan. 

2. Dasar penentuan target/sasaran pembangunan. 

3. Bahan evaluasi pembangunan. 

4. Bahan penelitian. 

Tidak semua stakeholder paham data BPS karena: 

1. Data yang dihasilkan banyak ragamnya. 

2. Diseminasi/publikasi masih terlalu sulit dimengerti. 

3. Interpretasi sering keliru karena pemahaman konsep dan definisi yang kurang tepat. 

Sebagai instansi vertikal, BPS Kota Jakarta Selatan merupakan kantor perwakilan BPS RI di 

Kota Jakarta Selatan. BPS Kota Jakarta Selatan akan menjadi pelopor statistik di masyarakat 

dan pemerintah DKI Jakarta secara keseluruhan, dengan menyajikan data yang berkualitas, 

cepat, mudah dan murah. Sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mencintai statistik dan 

menjadikan statistik sebagai kawan dalam pengambilan keputusan baik untuk kebijakan 

maupun keperluan individu. 

Kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat dan pemerintah adalah: 

1. Dengan membentuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang beralamat di Kantor 

BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jenis layanan yang disediakan dalam PST, 

yaitu: layanan perpustakaan tercetak, layanan perpustakaan digital serta layanan 

penjualan hardcopy dan softcopy publikasi. 

2. Pembuatan leaflet-leaflet statistik hasil pengumpulan data atau pembuatan alat 

informasi lainnya seperti pembatas buku. Diharapkan agar masyarakat akan mudah 

untuk mendapatkan kumpulan data strategis secara gratis, cepat, mudah dan murah 

tanpa harus merangkumnya sendiri melalui publikasi. 

3. Melalui website dan email sehingga masyarakat dapat meminta data yang dibutuhkan 

tanpa harus datang sehingga waktu dapat lebih efisien. 

Leaflet dengan bentuk dan isi yang menarik, membuat publik cepat memahami data-data 

yang disediakan oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk penyebaran leaflet ini, 

salah satunya melalui Rakorwil (Rapat koordinasi wilayah) yang diselenggarakan oleh 

Walikota Jakarta Selatan secara continue setiap bulannya di Hari Rabu minggu terakhir. 
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A. Analisis Masalah  

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Rakorwil (rapat koordinasi wilayah) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Walikota 

Jakarta Selatan secara continue setiap bulannya di Hari Rabu minggu terakhir.  Pesertanya 

terdiri dari unsur pimpinan walikota, kepala bagian, kepala suku dinas, camat dan lurah. 

Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, salah satu yang  selalu diundang saat rakorwil 

tersebut. Data BPS dijadikan rujukan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kegiatan 

pemerintah. 

Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan paparan bila akan memulai suatu 

kegiatan pendataan dan menyampaikan hasil pendataan yang telah diperoleh. Bahan paparan 

seringkali menjelaskan berbagai macam data dan informasi yang penting dan aktual. Bahan 

paparan juga berisi konsep definisi dan indikator-indikator statistik. Namun peserta rakorwil 

sulit memahami data statistik, yang dianggap pelik, rumit dan membosankan. Dan juga, para 

eksekutif ini kurang memahami pentingnya menggunakan data dalam perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pengimplementasikan data ke program kegiatannya. Selain itu, 

keterbatasan waktu paparan, mengakibatkan hanya sedikit data/informasi penting yang dapat 

disampaikan. 

Masyarakat kalangan umum juga mempunya anggapan bahwa data atau informasi itu adalah 

sesuatu yang diperoleh dengan mahal, berbayar dan sulit untuk didapat. Hal ini karena 

ketidaktahuan dari masyarakat sendiri. Selain itu bagi masyarakat/pengguna data yang tidak 

terlalu suka dengan membaca, menjadi hal yang sangat merepotkan apabila harus membaca 

publikasi untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Masalah lainnya adalah opini masyarakat bahwa untuk mendapatkan data perlu waktu untuk 

datang dan membaca buku yang tebal. Dalam hal ini BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan 

melakukan pelayanan data melalui email sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh 

data dengan waktu yang lebih efisien dan data yang terfokus sesuai dengan keinginan. 

B. Pendekatan Strategis  

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Dalam hal ini peran Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPS Kota Administrasi 

Jakarta Selatan sangat besar. Berdasarkan ide kreatif dari Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta 

untuk membuat alat penyebarluasan informasi statistik yang dinamakan “Informasi Statistik“ 

yang disingkat INFOSTAT, maka Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan secara 

langsung menindaklanjuti ide kreatif tersebut dengan memperbanyak serta 

menyebarluaskannya kepada Pemerintah Walikota Jakarta Selatan melalui rapat koordinasi 

wilayah (Rakorwil). 

Hasil yang didapat dari penyebarluasan itu, pemerintah Walikota Jakarta Selatan dapat 

langsung memanfaatkan data statistik dengan membaca leaflet INFOSTAT tersebut. Melihat 

hal tersebut, BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan langsung menindaklanjuti lebih jauh 

tentang penyebaran leaflet INFOSTAT tersebut ke masyarakat melalui website, pemberian 

langsung kepada pengunjung perpustakaan ataupun melalui seluruh Pegawai BPS Kota 

Administrasi Jakarta Selatan ke perusahaan-perusahaan maupun instansi lainnya. 
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Harapan dengan penyebarluasan ini, produk BPS dapat semakin diakui di tengah masyarakat 

serta masyarakat dapat dengan cepat mencintai data dan mempergunakan data untuk 

pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu permintaan data melalui email diharapkan 

dapat mengurangi beban masyarakat/pengguna data untuk meminta data dalam hal waktu dan 

transportasi. 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Bentuk leaflet yang menarik dapat membuat kalangan umum senang, sehingga isi dari leaflet 

tersebut mudah untuk dipahami. Dengan demikian dapat diharapkan data yang ada di leaflet 

tersebut digunakan/dimanfaatkan untuk keperluan pengguna data. Setiap leaflet yang dibuat 

memenuhi unsur-unsur sederhana, mudah dipahami, aktual/terkini, uptodate/terbaru, 

berwarna dan bergambar. Dengan bentuknya yang simple, leaflet dapat dibawa kemanapun 

dan kapanpun juga, dijadikan referensi, misalnya saat rapat. 

Isi leaflet yang dibuat memperhatikan program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu 

dekat untuk pembangunan Kota Jakarta Selatan. Kreatifitas diperlukan dalam pembuatan 

leaflet ini agar leaflet dapat menarik masyarakat untuk terus membaca dan menggunakannya. 

Demikian juga dengan permintaan data melalui email diharapkan ini menjadi suatu inovasi 

sendiri untuk lebih mengenalkan data statistik kepada masyarakat sehingga opini 

masyarakat/pengguna data bahwa data itu mahal, sulit dicari dan sulit dimengerti menjadi 

tergantikan bahwa data itu adalah sesuatu yang mengasikkan tanpa kesulitan untuk mencari 

dan murah serta mudah untuk memperolehnya. 

C. Pelaksanaan dan Penerapan  

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Strategi ini dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain : 

1. Mencari dan mengumpulkan informasi apa saja yang sangat menjadi perhatian 

pemerintah maupun masyarakat. 

2. Mencari data melalui Badan pusat Statistik baik dari BPS RI, BPS Provinsi maupun 

BPS Kota Administrasi lainnya. 

3. Membuat desain leaflet. 

4. Membuat softcopy leaflet. 

5. Mencetak/memperbanyak leaflet untuk dibagikan. 

6. Menyebarluaskan leaflet pada acara Rakorwil, memberikan kepada responden atau 

pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu. 

7. Menyebarluaskan leaflet melalui email. 

8. Menjadikan seluruh Pegawai BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai “Duta 

Data” bagi masyarakat. 

9. Menambah pengetahuan seluruh Pegawai BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan 

dalam hal metodologi maupun data statistik. 

 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Yang terlibat dalam pelaksanaan : 
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1. Penasehat : Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. 

2. Pengarah : Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Bidang IPDS 

BPS Provinsi DKI Jakarta. 

3. Pelaksana : Kasi IPDS BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan dibantu oleh seluruh 

Pegawai BPS Kota Adminisrasi Jakarta Selatan. 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 
a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk penyusunan leaflet, mendesain layout dan menentukan data/ informasi yang 

akan disajikan serta pengerjaannya dilakukan oleh pegawai BPS sendiri (Seksi IPDS 

BPS Kota Adm. Jakarta Selatan, dibantu Seksi Desiminasi & Pelayanan Statistik BPS 

Provinsi DKI Jakarta). 

b. Sarana  

Kegiatan penyusunan leaflet dilakukan saat jam kerja dan menggunakan sarana kantor 

(komputer, kertas, dll) BPS Kota Adm. Jakarta Selatan. 

c. Sumber Keuangan 

Kegiatan penyusunan leaflet tidak membutuhkan biaya khusus. Kecuali bila dicetak 

dengan kualitas kertas yang baik akan menggunakan jasa percetakan, sehingga 

anggaran akan diambil dari biaya kantor BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Output yang paling berhasil: 

1. Penyebaran leaflet Infostat 

2. Penyebaran leaflet pengenalan BPS Kota Adm. Jakarta Selatan 

3. Penyebaran kartu nama PST 

4. Penyebaran pembatas buku berisi informasi Statistik 

5. Pelayanan data melalui email 

 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Sistem yang digunakan dalam memantau inovasi ini adalah sistem pemantauan pelayanan 

publik yang dibuat dengan menggunakan database sedehana yang berisi leaflet yang tercetak 

dan jumlah penyebarluasannya serta nama penerima leaflet serta rekap permintaan data 

melalui email. Selain itu penyebaran angket untuk melihat seberapa penting leaflet ini 

terpakai pada saat rapat koordinasi wilayah. 

 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Untuk kendalanya tidak ada yang cukup menggangu, tetapi dalam penyusunan leaflet ini 

diperlukan kreatifitas. Dalam hal ini cara mengatasinya bahwa semua pegawai dapat 

memberikan saran/masukan untuk data dan informasi yang akan ditampilkan dan untuk 

desain/layout BPS Kota Adm Jakarta Selatan selalu mempelajarinya via internet. 



51 
 

D. Dampak dan Keberlanjutan  

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Beberapa manfaat yang dihasilkan, yaitu: 

1. Dengan adanya leaflet, masyarakat akan mudah untuk mendapatkan kumpulan data 

strategis secara gratis, cepat, mudah dan murah tanpa harus merangkumnya sendiri melalui 

publikasi. Menjadi hal yang sangat merepotkan apabila harus membaca publikasi untuk 

memperoleh data yang diinginkan 

2. Melalui email, masyarakat dapat meminta data yang dibutuhkan tanpa harus datang 

sehingga waktu dapat lebih efisien, terfokus sesuai dengan keinginan, mengurangi beban 

dalam hal waktu dan transportasi. 

3. Masyarakat dan pemerintah dapat mencintai statistik dan menjadikan statistik sebagai 

kawan dalam pengambilan perbagai keputusan baik untuk kebijakan maupun untuk keperluan 

individu. 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Penyusunan leaflet yang informatif dan menarik ini mudah dibuat dengan program aplikasi 

yang ada di pasaran, sehingga mudah direplikasi oleh unit kerja lainnya. Untuk satker BPS 

lainnya, karena data daerah (yang dihasilkan dari pendataan nasional) memiliki format yang 

sama maka desain leaflet yang dihasilkan boleh sama. Desain leaflet dengan data yang 

dihasilkan dari pendataan daerah masing-masing, dapat disesuaikan. Penyusunan leaflet ini 

direncanakan, dengan menyajikan data tingkat kecamatan. 

Semakin meningkatnya permintaan beragam data statistik, semakin meningkatnya pula 

penyajian informasi oleh BSP Kota Administrasi Jakarta Selatan.   

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Pemanfaat teknologi dalam pembuatan leaflet mutlak diperlukan guna meningkatkan 

pelayanan kepada pengguna data. Semakin informatif dan menarik penyajian data, akan 

memuaskan orang yang membacanya. 

Bahwa dengan selembar kertas, lebih bermanfaat bagi pengguna data yang tidak nyaman 

dengan membaca buku yang tebal berisi angka-angka. Penggunaan teknologi seperti email, 

lebih efisien dan efektif untuk mendapatakan data. 
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Proposal 7. SIRUSA: Memadupadankan untuk Efisiensi dan Efektivitas Kebijakan Survei 

SIRUSA: Memadupadankan untuk 

Efisiensi dan Efektivitas Kebijakan Survei 

 

Data UIP  

Nama Ulah Tri Wibowo MSi 

Kontak 021-3810291 psw 3212 

Email ulah@bps.go.id  

 

Informasi Utama 

Tanggal 

Inisiatif 
2000-01-28 

Kategori 
Memperkuat Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan melalui Mekanisme 

yang inovatif 

Kriteria 

Mempromosikan Responsivitas 

Memfasilitasi Partisipasi 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 

  

mailto:ulah@bps.go.id
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Ringkasan singkat 

 

Sirusa (Sistem Informasi Rujukan Statistik) merupakan sistem informasi yang dimaksudkan 

untuk menunjukkan Sistem Statistik Nasional.  Melalui SIRuSa, pengguna maupun 

penyelenggara kegiatan statistik (sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi) dapat 

saling berbagi informasi.  Manfaat dapat dirasakan oleh penyelenggara dengan memperoleh 

informasi kegiata statistik yang diselenggarakan oleh pihak lain.  Dengan demikian, berbagi 

informasi kegiatan statistik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

sensus dan survei. 

Sementara itu, pengguna data juga dapat mengidentifikasi kualitas penyelenggaraan kegiatan 

statistik, sehingga dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. 

Melalui sistem ini, seluruh pengguna hasil kegiatan statistik dapat memperoleh berbagai 

informasi  terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik.  Informasi yang dapat diperoleh 

antara lain: 

1.    Siapa penyelenggara survei 

2.    Tujuan survei 

3.    Jenis data yang dikumpulkan 

4.    Wilayah kegiatan statistik 

5.    Metode yang digunakan 

6.    Obyek populasi dan jumlah respoden. 
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PROPOSAL 

A. Analisis Masalah 

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Masalah yang dihadapi pada dapat dipilah menjadi dua yaitu masalah bagi penyelenggara 

kegiatan statistiik dan masalah bagi pengguna data statistik.  

Masalah bagi penyelenggaraan statistik: 

1. Terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan statistik antar Kementerian dan 

Lembaga bahkan dengan institusi lainnya.  Tumpang tindih ini menyebabkan 

terjadinya pemborosan biaya, waktu, dan tenaga pelaksana. 

2. Belum adanya dokumentasi informasi kegiatan statistik yang komprehensif dan 

integral dalam sebuah sistem. 

3. Belum terbukanya informasi pelaksanaan kegiatan statistik antar kementerian dan 

lembaga. 

Masalah bagi pengguna statistik antara lain: 

1. Tumpang tindih survei dirasakan pengguna seperti terjadinya kebingungan pada 

survei yang satu dengan yang lainnya menghasilkan data yang berbeda. 

2. Ketidaktebukaan dalam metodologi  survei, menyebabkan pengguna data mengalami 

kesulitan dalam pengambilan keputusan. 

3. Kesulitan mendapatkan informasi karena informasi kegiatan  tersebar dimana-mana. 

B. Pendekatan Strategis 

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Masalah ini telah dirasakan sejak sebelum reformasi, namun demikian usulan utama 

pemecahan masalah di bawah pimpinan DR. Subagio DW., M.A selaku Kepala Biro 

Pelayanan Statistik.  Kemudian dikembangkan dibawah kendali Direktur Diseminasi 

Statistik, yang pada saat ini dibawah pimpinan M. Ari Nugraha, M.Sc 

Inisiatif ini dapat menjembatani masalah yang ada karena adanya saling berbagai antar 

penyelenggara kegiatan statistik. Dengan adanya sistem ini maka setiap penyelenggara 

kegiatan statistik (sensus, survei,dan kompilasi produk administrasi) dapat memperoleh 

informasi terkait kegiatan yang hendak dilakukan. Bila kegiatan tersebut pernah dilakukan 

oleh kementerian/lembaga lain maka penyelenggara dapat menghubungi kontak person yang 

terdapat dalam metadata untuk menindaklanjuti kegiatan atau melakukan perbaikan dan 

sebagainya, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan dipadukan. 

Bagi Pengguna hasil kegiatan statistik dapat memperoleh informasi tujuan, metodologi, 

cakupan wilayah, dan cakupan responden sehingga dapat memanfaatkan sesuai dengan tujuan 

yang ada.  Perbedaan hasil akan lebih dapat dipahami oleh pengguna berdasarkan penjelasan 

yang tersedia melalui sistem ini. 
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Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Sistem ini inovatif dalam hal penyajian informasi kegiatan statistik yang membawa pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan statistik di seluruh 

kementerian  dan lembaga, khususnya dalam pengambilan kebijakan. 

C. Pelaksanaan dan Penerapan 

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Strategi ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi: 

1. Perencanaan dan Koordinasi 

Perencanaan dilakukan oleh pegawai BPS termasuk dengan melakukan studi banding dan 

mendapatkan pembelajaran dari negara lain.Pembelajaran melalui asistensi teknis yang 

dilakukan oleh Australian Bureau of Statistics. 

Koordinasi dilakukan melalui berbagai media termasuk sosialisasi dan lokakarya yang 

melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik. 

1. Pembangunan sistem informasi 

Sistem dibangun secara mandiri oleh tenaga pranata komputer BPS.Dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi, maka sistem dibangun berbasis web, sehingga dapat diakses oleh siapa 

saja, dimana saja, dan kapan saja. 

Dalam tahap pembangunan dilakukan beberapa kali ujicoba, baik ujicoba sistem antar muka 

bagi pengguna, antar muka bagi operator, dan ujicoba basis data.Bila ada permasalahan akses 

maka dilakukan perbaikan seperlunya. 

1. Pengumpulan data pendukung 

Pengumpulan data pendukung dilakukan untuk meningkatkan kualitas muatan antara lain 

dengan adanya kuesioner maupun pedoman yang digunakan. 

1. Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem didasarkan dengan adanya perkembangan teknologi.Pada tahap awal 

basis data yang digunakan adalah sybase.Akan tetapi dengan adanya perkembangan open-

source maka dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan basis data yang memanfaatkan 

open-source tersebut.Selain itu, pengembangan juga dilakukan berdasarkan keperluan yang 

ada seperti adanya penambahan atau pengurangan variabel yang ada. 

Untuk mengantisipasi kendala akses web, juga disediakan sistem offline yang merupakan 

bentuk stand-alone di perangkat komputer yang digunakan.  Dan untuk kalangan tertentu 

yang memiliki keterbatasan waktu maka disediakan pula publikasi ringkasan metadata 

kegiatan statistik. 
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Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini pemangku kepentingan yang terlibat dapat dipilah menjadi 

dua yaitu pemangku kepentingan utama dan pendukung.  Pemangku kepentingan utama 

adalah pelaksana penyusunan sistem yaitu BPS yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Subdit Rujukan Statistik.  Adapun pemangku kepentingan pendukung terdiri dari 

penyelenggara kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus. 

Pemangku kepentingan untuk kegiatan statistik dasar terdiri dari seluruh subject matter yang 

ada di BPS.  Pemangku kepentingan kegiatan statistik sektoral terdiri dari 

kementerian/lembaga di tingkat pusat dan SKPD di provinsi/kabupaten/kota.  Adapun 

pemangku kepentingan kegiatan statistik khusus adalah lembaga/institusi swasta.   

 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

Sumber daya yang digunakan dalam inisiatif ini dapat dibedakan menjadi sumber daya sistem 

manusia dan sumber daya keuangan.  Sumber daya manusia untuk melakukan inisiatif ini 

antara lain: 

1. Tenaga Fungsional Pranata Komputer yang bertugas untuk melakukan pembangunan, 

pengelolaan, dan pengembangan sistem. 

2. Tenaga Fungsional Statistisi yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap 

muatan termasuk metodologi yang digunakan dalam kegiatan statistik  yang 

dilakukan. 

3. Tenaga Peneliti yang bertugas untuk melakukan evaluasi antar variabel antar 

kegiatan, dan juga metode penelitian atau analisisnya. 

Ketiga sumber daya manusia tersebut dimobilisasikan secara berkesinambungan untuk 

menjaga kualitas muatan.  Adapun Sumber daya keuangan untuk pelaksanaan kegiatan ini 

bersumber dari APBN. 

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Keluaran yang dianggap paling berhasil meliputi: 

1. Sistem Informasi Rujukan Statistik berbasis web 

2. Sistem Informasi Rujukan Statistik yang bersifat offline. 

3. Publikasi Ringkasan Metadata Kegiatan Statistik 

Digunakannya sebagai referensi oleh banyak pihak dari dalam dan luar negeri termasuk 

dalam Cetak Biru Satu Data Berkelanjutan. 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan atau dinamika kegiatan statistik 

yang ada.  Termasuk dilakukan evaluasi sistem secara berkala.  
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Evaluasi terhadap perkembangan yang ada dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 

1. mengelolaan akun pengguna termasuk dalam melakukan evaluasi terjadap tenaga 

penghubung (melalui evaluasi bulanan) 

2. melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang telah diimput guna menjaga kualitas data 

dan informasi yang disajikan. 

Selain evaluasi perkembangan juga memperhatikan dan mengevaluasi sistem yang dilakukan 

semesteran. 

 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Kendala utama adalah keterbukaan kementerian/lembaga dalam memberikan informasi 

kegiatan statistik yang dilakukannya.  Walaupun demikian, hal ini dapat diatasi dengan 

melakukan koordinasi secara intensif. 

D. Dampak dan Keberlanjutan 

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Dampak yang dapat dirasakan dari inovasi ini adalah: 

1. Semakin mudahnya pengguna data dalam memperoleh informasi terkait kualitas data.  

2. Semakin efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan statistik di Indonesia karena duplikasi 

dapat dihindari. 

 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Inisiatif ini terus ditindaklanjuti dengan berbagai pengembangan dari sistem tersebut. Saat 

ini, sistem informasi rujukan statistik telah memasuki versi ke-empat.  Selain itu, sistem ini 

dapat direplikasi dengan membuat sistem offline 

 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Pembelajaran yang dapat diperoleh adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan statistik.  Dimasa mendatang sistem ini perlu dimanfaatkan oleh semua 

kementerian/lembaga sebagai media berbagi sebelum melaksanakan kegiatan staitistik. 
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Proposal 8. Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran (SIREKA): Step Ahead In 

Planning And Budgeting 

 

SISTEM INFORMASI RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN (SIREKA): STEP 

AHEAD IN PLANNING AND 

BUDGETING 

 

Data UIP  

Nama Wahyu Indarto 

Kontak 087889093435 

Email wahyuindarto@bps.go.id 

 

Informasi Utama 

Tanggal 

Inisiatif  

Kategori 
Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era 

Informasi 

Kriteria 

Meningkatkan kinerja organisasi, interoperabilitas dan standar secara terbuka 

Transformasi Administrasi 

Memperkenalkan Konsep Baru 
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Ringkasan singkat 

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

bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal penyediaan statistik dasar, sektoral, dan 

khusus. Dalam proses penyediaan data statistik, perencanaan dari sisi teknis dan non teknis 

statistik harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Dari sisi teknis, BPS memiliki unit kerja 

teknis terdiri dari  Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Stastistik, Bidang Statistik 

Sosial, Bidang Statistik Produksi, Bidang Distribusi dan Jasa, serta Bidang Neraca dan 

Analisis Statistik. 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

BPS Pasal 4, Ayat j, BPS merupakan instansi vertikal yang dikepalai oleh Kepala Badan 

Pusat Statistik. Dengan sifatnya yang vertikal tersebut, maka sistem penganggaran BPS pun 

bersifat Top-Down, dimana pengajuan usulan penganggaran dilakukan oleh BPS Republik 

Indonesia (BPS Pusat) untuk seluruh kegiatan teknis yang akan dilaksanakan baik di unit 

kerja pusat maupun di satuan kerja daerah. Sedangkan pengajuan usulan non teknis 

(khususnya kegiatan fisik), BPS menerapkan sistem Bottom-Up untuk menampung seluruh 

usulan 513 satuan kerja daerah di seluruh wilayah Indonesia. 

Pengkoordinasian kegiatan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, 

administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS dilakukan oleh Sekretariat Utama, 

khususnya Biro Bina Program. Keterkaitan BPS dengan Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS), menjadikan BPS harus selalu menyesuaikan penyusunan anggaran 

yang dilakukan mengacu pada perubahan peraturan yang ditetapkan oleh kedua kementerian 

tersebut di setiap tahun anggarannya. Untuk memudahkan penyusunan anggaran tersebut, 

pada tahun 2008 Biro Bina Program membangun aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi 

Rencana Kerja dan Anggaran (SIREKA). 

 

  



60 
 

A. Analisis Masalah 

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? 

Sebelum dirancang dan dikembangkannya SIREKA, berikut ini adalah beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh BPS, khususnya Biro Bina Program dalam proses 

penyusunan anggaran: 

1. Perubahan peraturan penyusunan sistem penganggaran yang terjadi hampir di setiap 

tahun anggarannya, baik perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan maupun 

Kementerian PPN/BAPPENAS, menuntut BPS (Biro Bina Program) untuk 

melakukan penyesuaian secepatnya terhadap struktur usulan anggaran yang telah 

disusun sebelumnya. 

2. Proses pengumpulan usulan kegiatan dan anggaran dari masing-masing subject matter 

memakan waktu yang sangat lama, sedangkan waktu untuk menyusun Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja K/L) sangat singkat. 

3. Proses entry Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA 

K/L) dari Kementerian Keuangan cukup rumit dan membutuhkan waktu lama. 

4. Banyak usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari subject matter yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan standar harga 

yang telah ditetapkan, sehingga sangat menyulitkan Biro Bina Program dalam 

melakukan proses kompilasi, validasi, maupun evaluasi usulan anggaran. 

5. Kegiatan teknis BPS yang sama dari tingkat pusat hingga daerah, serta banyaknya 

jumlah satuan kerja BPS Daerah yang mencapai 513 satker sehingga menambah 

kerumitan proses pengusulan dan evaluasi RKA BPS. 

6. Lemahnya sistem dokumentasi setiap usulan RKA yang diajukan subject matter. 

7. Usulan aktivitas dan RKA berbeda dengan aktivitas yang tercantum dalam RPJMN 

BPS 

B. Pendekatan Strategis 

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah 

memecahkan masalah tersebut? 

Pembuatan dan Pengembangan SIREKA 

SIREKA merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun dan dikembangkan dengan tujuan 

utama untuk dapat merekam dan mengolah usulan aktivitas yang diajukan oleh setiap Unit 

Kerja Eselon III di BPS Pusat (subject matter) dalam rangka melakukan penyusunan RKA 

untuk satu tahun anggaran (dua tahun anggaran dari tahun anggaran berjalan). Aplikasi ini 

memberikan kemudahan bagi setiap unit kerja di BPS Pusat dalam mengajukan usulan RKA, 

yang mencakup usulan penganggaran dari 513 satuan kerja daerah secara terpadu, 

komprehensif, konsisten dan akuntabel. 

Aplikasi SIREKA dirancang oleh Biro Bina Program dengan berkoordinasi dengan 

Direktorat Sistem Informasi Statistik. SIREKA dioperasikan melalui media intranet BPS 

melalui alamat : www.sireka.bps.go.id yang hingga kini, masih terus dikembangkan dan 

disempurnakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku terkait tatacara penyusunan 

anggaran guna meningkatkan kualitasnya. Kelompok sasaran penggunaan SIREKA ini adalah 

Biro Bina Program (secara khusus) dan seluruh unit kerja di BPS di BPS Pusat, STIS, dan 

PUSDIKLAT BPS (pada umumnya). 

http://www.sireka.bps.go.id/
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Pengembangan terhadap SIREKA dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, 

sehingga dapat dibangun sebuah aplikasi yang andal, memiliki performa tinggi, mudah 

digunakan, memiliki tampilan (interface) yang menarik, mampu beradaptasi dengan berbagai 

perubahan, dapat berinteraksi dengan aplikasi lain, serta dapat digunakan pada berbagai 

sistem operasi (bersifat mobile). Peningkatan kualitas SIREKA pada dasarnya dilakukan 

untuk memenuhi permintaan atau harapan pengguna (user) dan untuk membuat proses 

evaluasi RKA yang diajukan subject matter menjadi lebih efektif dan efisien. 

Usulan RKA yang dapat diusulkan melalui SIREKA adalah semua program yang ada di BPS, 

yaitu : 

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), 

mencakup gaji dan tunjangan, biaya operasional dan non operasional; 

 Program Peningkatan Pelayanan dan informasi Statistik (PPIS), terkait rencana kerja 

dan anggaran pelaksanaan survei/sensus; 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, terkait dengan 

pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BPS Pusat, seperti Biro Umum, 

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), dam Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(PUSDIKLAT) BPS; 

 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), terkait 

dengan rencana kerja dan anggaran kegiatan di Unit Kerja Inspektorat Utama. 

Pemecahan Masalah Struktur Anggaran dengan SIREKA 

Berdasarkan analisis masalah terkait pengusulan rencana kerja dan anggaran seperti telah 

dijelaskan sebelumnya, berikut pengembangan yang telah dilakukan pada SIREKA: 

1. Dalam rangka penyusunan RKA BPS tahun anggaran 2016, SIREKA 2016 telah 

disiapkan untuk menampung rencana penerapan Sistem Anggaran Berbasis Outcome 

yang akan diterapkan Kementerian Keuangan yang berdampak pada perlu 

dilakukannya penataan pada Arsitektur Kinerja Dokumen RKA K/L yang awalnya 

berdasarkan pada struktur organisasi atau jenis belanja (input based) menjadi ke arah 

performance based budgeting yang berbasis pada output dengan pendekatan kerangka 

logika (logic model); 

2. Menyediakan paket-paket pembiayaan yang telah disediakan dalam SIREKA untuk 

memudahkan subject matter dalam mengusulkan penyelenggaraan meeting atau 

perjalanan dinas yang dapat mempersingkat waktu pengumpulan usulan RKA; 

3. Menghasilkan database yang dapat diolah secara lebih efektif dan efisien sebagai 

input Aplikasi RKA-KL yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar 

pembentukan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran BPS, sehingga dapat 

mempersingkat waktu dan meningkatkan presisi data yang di-entry; 

4. Menyediakan Master Rate, Master Wilayah, Master Unit Kerja, Master Program, 

Master Jenis Belanja, dan Master Satuan, yang disusun berdasarkan aturan dalam 

penggunaan keuangan negara, standar biaya dari Kementerian Keuangan, Harga 

Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPS, dan hasil dari Survei Satuan Harga Barang dan 

Jasa (SHBJ) BPS. Dengan fasilitas tersebut, SIREKA dapat secara otomatis 

digunakan untuk membakukan setiap usulan aktivitas yang akan diajukan subject 

matter, sehingga dapat memudahkan Biro Bina Program dalam melakukan proses 

evaluasi lebih lanjut dari setiap usulan RKA 
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5. Menyediakan fasilitas untuk melihat dan menyimpan setiap usulan RKA yang 

diusulkan secara tertata dan terintegrasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja karena dibuat dan dikembangkan berbasis sistem dan aplikasi intranet yang dapat 

meningkatkan akuntabilitas data yang dihasilkan melalui SIREKA. 

 

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif 

Sistem ini inovatif dalam hal kemudahan dalam pengumpulan usulan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran, yang berimplikasi pada penigkatan efektivitas dan efisiensi penyusunan Rencana 

kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pusat Statistik. Selain itu, akuntabilitas 

perencanaan kegiatan dan anggaran di badan Pusat Statistik menjadi semakin baik. 

Dokumentasi usulan aktivitas akan tersimpan dengan baik karena sudah terekam dalam 

system, sehingga kapanpun ingin dilihat dapat ditampilkan tanpa harus mencari arsip 

dokumen. 

Kondisi Sebelum dan Sesudah adanya Sireka 

Kondisi Sebelum: 

1. Unit kerja membuat usulan masing-masing dengan format yang sangat beragam dan dalam 

bentuk hardcopy. 

2. Penggunaan aturan keuangan negara dalam usulan tidak dapat dijamin aspek 

kepatuhannya/ konsistensinya. Misal: penggunaan akun, penggunaan standar biaya yang 

beragam. 

3. Waktu pengumpulan usulan sangat lama. 

4. Tingkat resiko kesalahan penghitungan anggaran lebih besar karena dilakukan secara 

manual. 

5. Monitoring/ pengawasan proses usulan maupun rincian usulan kegiatan tidak optimal 

Kondisi Sesudah: 

1. Usulan terstandar dengan format yang sudah disediakan 

2. Implementasi aturan penggunaan keuangan negara dilakukan melalui aturan validasi dalam 

aplikasi SIREKA. 

3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun usulan lebih singkat melalui aplikasi intranet. 

4. Kalkulasi kebutuhan anggaran dilakukan dengan sistem kalkulasi terintegrasi. 

5. Monitoring/pengawasan proses usulan dan rincian dilakukan berjenjang dari Eselon III, 

Eselon II hingga Eselon I. 
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C. Pelaksanaan dan Penerapan 

Bagaimana strategi ini dilaksanakan? 

Penyusunan SIREKA 

Pelaksanaan penyusunan awal Rencana Kerja dan Anggaran BPS melalui SIREKA dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Membangun rancangan sistem berbasis berbasis website yang dapat diakses secara 

langsung oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPS Pusat, STIS, dan 

PUSDIKLAT. 

2. Menyiapkan Master Rate, Master Wilayah, Master Unit Kerja, Master Program, 

Master Jenis Belanja, dan Master Satuan untuk seluruh aktivitas dan rule validation 

alur sistem penganggaran berdasarkan aturan dalam penggunaan keuangan negara, 

standar biaya dari Kementerian Keuangan, HSPK BPS, dan hasil dari Survei Satuan 

Harga Barang dan Jasa (SHBJ) BPS. 

3. Menyusun Buku Pedoman Penyusunan RKA BPS di Pusat dan Buku Panduan 

SIREKA. 

4. Melakukan sosialisasi atau pelatihan pada seluruh Unit Kerja Eselon II dan III di 

lingkungan BPS Pusat, STIS, dan PUSDIKLAT sebagai pengguna. 

5. Unit kerja Eselon II dan III di lingkungan BPS Pusat, STIS, dan PUSDIKLAT 

melakukan entri usulan rencana kerja dan anggaran dan skala prioritas dari aktivitas 

yang diusulkan dalam satu unit kerja Eselon II. 

6. Monitoring proses entri SIREKA, baik oleh Biro Bina Program maupun Unit Kerja 

Eselon I dan II di lingkungan BPS Pusat, STIS, dan PUSDIKLAT melalui menu 

dashboard dalam SIREKA. 

7. Pemeriksaan konsistensi usulan RKA, skala prioritas usulan, serta kelengkapan data 

dukung seperti Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). 

8.  Melakukan transfer hasil entri SIREKA ke dalam Aplikasi RENJA-KL dan RKA-KL 

untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan BAPPENAS sebagai 

dasar Penyusunan Pagu Indikatif. 

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? 

Pihak yang berkepentingan dalam penyusunan RKA melalui SIREKA adalah Biro Bina 

Program dan seluruh unit kerja di lingkungan BPS Pusat, STIS, dan PUSDIKLAT. 

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya 

itu dimobilisasi? 

1. Software : Apache Server, Postgre SQL, PHP. 

2. Infrastruktur server/ jaringan. 

3. Administrator (Bagian Penyusunan Rencana, Biro Bina Program). 

4. Direktorat Sistem Informasi Statistik sebagai pendukung sistem jaringan. 

5. Petugas entri dari masing-masing subject matter. 

6. Didukung dengan biaya yang dapat didanai oleh APBN. 
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Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? 

Output SIREKA 

1. Laporan Penjelasan Teknis. 

2. Laporan Pembiayaan menurut Akun Belanja, Tahapan, dan Klasifikasi 

Penyelenggaran Aktivitas. 

3. Laporan Pendukung RKA. 

4. Database yang dapat diolah menjadi input bagi Aplikasi Renja K/L dan RKA-

K/L. 

Outcome SIREKA 

Outcome yang dihasilkan adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas perencanaan 

struktur penganggaran BPS yang terintegrasi. 

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan? 

Untuk memantau dan mengevaluasi usulan secara real time, SIREKA telah difasilitasi 

dengan dashboard monitoring untuk Pejabat Eselon I dan II. 

 

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? 

Kendala: 

1.  Keterlambatan subject matter dalam melakukan entri RKA, maupun keterlambatan 

penyerahan kelengkapan usulan seperti TOR dan RAB.  

2. Seringnya unit kerja dalam melakukan revisi kegiatan. 

3. Entri data cenderung dilakukan pada akhir batas akhir pengisian, sehingga traffic website 

terlalu tinggi, mengakibatkan koneksi internet sangat lambat bahkan terputus (down 

connection). 

Solusi: 

1. Adanya reminder tiap minggunya, sehingga bagi unit kerja yang belum melakukan entri 

dapat segera menyelesaikannya. 

2. Adanya himbauan untuk merencanakan kegiatan dengan baik, komprehensif, dan sematang 

mungkin serta jika terdapat revisi harus dilengkapi dengan persetujuan minimal Pejabat 

Eselon II. 

3. Adanya himbauan kepada unit kerja BPS agar melakukan entri segera, tidak menunda 

sampai dengan menjelang batas akhir penutupan Aplikasi SIREKA 
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D. Dampak dan Keberlanjutan 

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? 

Dampak SIREKA 

1. Memudahkan subject matter dalam mengajukan usulan RKA. 

2. Memudahkan proses validasi dan evaluasi usulan RKA oleh Biro Bina Program. 

3. Memudahkan Pejabat Eselon I dan II yang bersangkutan dalam melakukan 

monitoring secara real time terhadap usulan yang telah dientri oleh unit kerja Eselon 

III dibawahnya. 

4. Fleksibilitas terhadap perubahan aturan keuangan negara dalam penyusunan struktur 

penganggaran. 

5. Perencanaan kegiatan dan anggaran menjadi semakin efisien, komprehensif, terpadu 

dan akuntabel. 

6. Berbagai analisis dapat dilakukan melalui database yang dihasilkan SIREKA. 

Manfaat SIREKA 

1. Proses usulan usulan RKA untuk dua tahun ke depan dapat dilakukan dengan lebih 

mudah dan cepat. Unit kerja pengusul kegiatan dan anggaran pun dapat melakukan 

entri usulan RKA, monitoring, serta mencetak usulan kegiatan dan anggaran. 

2. Kemudahan Biro Bina Program dalam memonitor perkembangan usulan yang 

diajukan oleh unit kerja dari waktu ke waktu dan dalam melakukan berbagai tahapan 

pasca entri usulan, seperti kompilasi, validasi, evaluasi, hingga monitoring perubahan 

usulan. 

3. Usulan RKA yang dihasilkan sesuai dengan peraturan-peraturan penggunaan 

keuangan negara. 

4. Kemudahan dalam melakukan monitoring, dan pengawasan proses usulan RKA 

melalui dashboard (tampilan monitoring) yang ada dalam SIREKA. 

 

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi? 

Penerapan SIREKA sangat dimungkinkan untuk direplikasi oleh kementerian/lembaga lain 

dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Utamanya adalah 

kementerian/lembaga yang memiliki jumlah satuan kerja cukup banyak seperti BPS. Karena 

penggunaan SIREKA sangat efisien dalam proses pengumpulan usulan, monitoring, evaluasi 

progress pengusulan RKA sampai dengan menuangkan dalam aplikasi RKA/KL. 

Rencana Pengembangan SIREKA 

1. Pengembangan yang memungkinkan usulan Program PSPA pada level daerah (satuan 

kerja provinsi dan kabupaten/ kota) dapat di-entry secara online melalui SIREKA. 

2. Pengintegrasian dengan Sistem Back Office (Enterprise Project Management), 

sehinga dapat terbentuk sistem terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

monitoring evaluasi secara real-time dan terbuka. 

3. SIREKA masih dapat dikembangkan lebih baik misalnya cakupan usulan program 

PSPA dengan mengintegrasikan masterplan pengadaan barang/jasa dalam program 

PSPA yang telah diusulkan oleh BPS Daerah. 
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4. Menyiapkan modul untuk mengintegrasikan data standar harga yang diperoleh 

melalui kegiatan Survei Harga Barang dan Jasa (SHBJ), dan hasil kompilasi biaya 

transportasi dari daerah, ke dalam master rate SIREKA. 

 

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? 

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan SIREKA diantaranya: 

1. Keterpaduan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih akuntabel; 

2. Peningkatan dalam hal efisiensi penggunaan waktu penyusunan RKA sebagai bahan 

penyusunan Renja BPS; 

3. Setiap instansi harus terus melakukan update informasi terkait peraturan-peraturan 

pengelolaan keuangan negara maupun informasi lainnya. 
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