      



  

 

            



  







KATA PENGANTAR

S

TATISTIK memiliki arti yang sangat penting, sebagaimana
tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1997. Dengan statistik, upaya perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di
p
aspek kehidupan bermasyakarat, berbangsa, dan bernegara
ssegenap
e
dalam pembangunan nasional menjadi lebih efisien dan efektif.
d
SSadar akan amanah sebagai institusi penyedia statistik dan amanah
P
Presiden Republik Indonesia terkait Reformasi Birokrasi, Badan
P
Pusat Statistik (BPS) bertekad mewujudkan Sistem Statistik Nasional
d
dan menjadi ‘Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua’. Untuk
m
mewujudkan ini, segenap upaya pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan perstatistikan telah
m
dilakukan di BPS. Upaya perubahan disandarkan pada PERMENPAN
d
RB No. 20/2010 tentang Roadmap RB 2010-2014, dengan sasaran 8 (delapan) area perubahan
yang meliputi organisasi, peraturan perundang-undangan, SDM, tatalaksana, pengawasan,
pelayanan publik, akuntabilitas dan mindset serta culture-set pegawai BPS.
Dengan upaya perubahan yang berpegang pada nilai inti: Profesional, Integritas, dan
Amanah, BPS telah meraih berbagai capaian dan penghargaan yang menjadi representasi
dari tercapainya sasaran RB yakni, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Diantara penghargaan yang paling menonjol adalah: Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPS selama dua tahun berturutturut, predikat memuaskan dalam pencapaian target Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi, peringkat B (Baik) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang
telah dikembangkan BPS, dan zona hijau dalam kualitas pelayanan publik yang menunjukkan
kepatuhan tinggi terhadap Undang-undang mengenai pelayanan publik.
Meskipun banyak capaian dan penghargaan yang telah didapatkan, BPS secara konsisten akan
terus melakukan upaya percepatan transformasi perubahan dengan memperkuat komitmen
dan perbaikan budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Upaya tersebut diharapkan dapat
melewati kendala dan tantangan yang ada untuk keberlanjutan Reformasi Birokrasi di BPS.
Kepala
Badan Pusat Statistik
Dr. SURYAMIN, M.Sc
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BAB

PROFIL
BADAN PUSAT STATISTIK

“ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik, BPS memiliki peran sebagai
penyedia statistik, pemegang amanah dalam
mewujudkan Sistem Statistik Nasional. Dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya,
BPS harus memperhatikan dinamika perstatistikan
baik nasional maupun internasional. Seiring dengan
semangat Reformasi Birokrasi Nasional, BPS bertekad
untuk menjadi Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk
Semua dengan menjunjung tinggi 10 Fundamental
Principles of Official Statistics yang digariskan oleh
PBB.”
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d laah lembaga
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pe
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non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang
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kant
ntoor perwakilan
perwakilan tingkat
tinggkat provinsi
p ov
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dan kabupaten/kota yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/
Kota.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik, BPS memiliki peran sebagai berikut.
t Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan
masyarakat.
t Membantu kegiatan statistik di institusi pemerintah
dan lembaga lainnya dalam mengembangkan sistem
perstatistikan nasional.
t Mengembangkan dan mempromosikan teknik dan
metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada
bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
t Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan
negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik
Indonesia.

BPS Provinsi Lampung
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BPS Provinsi Maluku

iau

BPS Provinsi Sulawesi Selatan

BPS Provinsi Lampungg

Tampak fisik beberapa gedung BPS di daerah
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Untuk mengumpulkan data di berbagai bidang, BPS
menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara-cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan kegiatan tersebut
dilakukan secara berkala, terus menerus, atau sewaktu-waktu
yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS
dengan memperhatikan kebutuhan data yang dibutuhkan
oleh pemerintah maupun masyarakat secara luas.
BPS menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada
masyarakat melalui press release dengan menerbitkan “Berita
Resmi Statistik” (BRS) yang meliputi informasi statistik
penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor,
ketenagakerjaan, upah buruh, nilai tukar petani, harga pangan,
indeks harga perdagangan besar, indeks tendensi bisnis dan
konsumen, produksi padi dan palawija, indeks produksi
industri, pariwisata, transportasi, dan angka kemiskinan. BPS
juga melakukan diseminasi data statistik baik melalui media
cetak maupun elektronik (publikasi dalam kemasan CD dan
Website dengan alamat www.bps.go.id).

Ragam Bentuk
Publikasi
Statistik yang
Dihasilkan BPS

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Visi dan Misi BPS
Visi dari BPS adalah ”Pelopor Data Statistik Terpercaya
Untuk Semua”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi
dari BPS dapat dirumuskan sebagai berikut.
t Memperkuat landasan konstitusional dan operasional
lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang
efektif dan efisien.
t Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional,
didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir
untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
t Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan
definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat
universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
t Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi
semua pihak.
t Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan
swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN)
yang efektif dan efisien.
Core Values (Nilai Inti) BPS

Core values BPS

Core Values BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk
membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS
dalam melaksanakan tugas. Core Values tersebut terdiri dari
sikap
p Profesional, Integritas, Amanah (PIA).
t Profesional, merupakan modal dasar yang
harus dimiliki oleh setiap insan BPS dalam
melaksanakan
profesi/tugasnya
secara
kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik.
t Integritas, merupakan sikap dan perilaku
kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan
BPS dalam pengabdiannya kepada organisasi
dengan dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka,
dan akuntabel.
t Amanah, merupakan sikap kerja yang harus
dimiliki setiap insan BPS untuk dipertanggung
jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
terpercaya, jujur, tulus, dan adil.
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BAB

UPAYA REFORMASI
BIROKRASI BPS

“ Seiring dengan amanah Presiden terkait Reformasi
Birokrasi, dan semakin banyaknya tuntutan
ketersediaan data oleh pengguna data, serta kesadaran
BPS sendiri untuk menghasilkan data yang berkualitas,
BPS melakukan segala upaya perubahan untuk
menjawab kebutuhan semua stakeholder. Upaya
perubahan di BPS disandarkan pada PERMENPAN
RB No. 20/2010 tentang Road Map RB 2010-2014,
dengan sasaran 8 (delapan) area perubahan yang
meliputi organisasi, peraturan perundang-undangan,
SDM, tatalaksana, pengawasan, pelayanan publik,
akuntabilitas dan mindset serta culture-set pegawai BPS.
”
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berintegrasi,
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N, m
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ampu
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p
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi:
a. PERPRES No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.
b. PERMENPAN RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Grand Design
Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 menjadi pedoman
dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB)
2010-2014. Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang
dituangkan dalam Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 oleh
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan dan RB), menjadi pedoman pelaksanaan
reformasi birokrasi seluruh K/L dan Pemda di Indonesia. Di
dalam Permenpan No. 20/2010 tersebut, diamanahkan 8
(delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi 2010-2014.
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Sasaran

Pelayanan
Publik

Hasil yang diharapkan dan
sasaran yang ingin dicapai
oleh Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi BPS
Reformasi Birokrasi BPS bertujuan untuk membangun
profil dan perilaku aparatur BPS yang PROFESIONAL,
mempunyai INTEGRITAS tinggi, dan mengemban
AMANAH dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data
dan informasi statistik yang berkualitas. BPS harus mampu
melakukan penyesuaian agar tercapai kinerja yang lebih baik,
terutama penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, globalisasi
dan orientasi, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang
semakin meningkat dan beragam. Bagi BPS, tuntutan terhadap
penyediaan data statistik yang lebih cepat (faster), lebih murah
(cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas
(better) dirasakan semakin meningkat. Tuntutan ini tak bisa
dianggap remeh apalagi bila dikaitkan dengan visi menjadi
pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dan terasakan
bahwa masih terdapat celah (gap) antara kondisi saat ini
dengan kondisi masa mendatang yang diinginkan.
Jajaran BPS sangat menyadari masih adanya celah (gap)
antara kondisi saat ini dan kondisi masa depan. Hasil survei
“Tingkat Kepuasan Pengguna Data Terhadap BPS” yang
dilakukan oleh perusahaan konsultan Ernst & Young di tahun
2010 menunjukkan kekurangan-puasan pengguna. Beberapa
temuan survei antara lain:
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t Sebagian besar memandang positif terhadap BPS, meski
ada sedikit yang negatif.
t Dalam aspek kualitas, banyak yang berpandangan ‘netral’.
Mereka merasa ‘tidak dilibatkan’ dalam perkembangan di
BPS.
t BPS perlu bekerjasama dengan pengguna data untuk
memahami pandangan mereka terhadap accuracy dan
timeliness.
Dari kondisi BPS 2010 menuju visi yang diimpikan,
diperlukan manajemen perubahan, suatu proses yang sistematis
dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya
yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi
sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju arah
kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang
akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Bagi
suatu organisasi, perubahan merupakan suatu hal yang tidak
bisa terelakkan.

Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik
VISI BPS
Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua
SASARAN

Keterkaitan antara visi-misi BPS dan kegiatan RB

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Perubahan ke arah tersebut sudah barang tentu menuntut
perubahan budaya kerja dan pola pikir dari seluruh jajaran
BPS baik para pimpinan sampai pada staf yang paling bawah.
Untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan penyediaan
data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa
mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan
berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan
pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan
mindset dan budaya kerja pegawai juga menjadi faktor
penting untuk menunjang keberhasilan program perubahan
yang akan dilaksanakan di BPS. Untuk itu internalisasi Core
Values BPS sebagai pedoman dalam bekerja sehari-hari yang
merupakan bagian dari program manajemen perubahan,
harus menjadi salah satu prioritas. Manajemen perubahan
merupakan faktor kunci dalam proses perubahan. Semakin
efektif menangani perubahan semakin besar kemungkinan
suatu organisasi berhasil melakukan perubahan menuju
kondisi yang diharapkan.
Legal formal upaya perubahan yang ingin dilakukan oleh
BPS dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 19
Tahun 2010 tentang RENCANA STRATEGIS BADAN
PUSAT STATISTIK TAHUN 2010-2014. Visi untuk
menjadi “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
dicapai dengan misi-misi yang sejalan dengan area perubahan
Reformasi Birokrasi dan pada akhirnya dapat menghantarkan
ke tujuan RB Nasional.

11
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“ Upaya melakukan perubahan pada area penataan dan penguatan
organisasi di BPS, diawali dengan melakukan penataan nilai-nilai inti
BPS: Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA) melalui Peraturan
Kepala BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai Inti
dan Kode Etik Statistik.
Selanjutnya, berlandaskan Perka ini dilakukan evaluasi terhadap
struktur organisasi dan tusi unit kerja yang ada. Hasilnya, selain
perubahan tusi unit kerja, BPS juga mengajukan usulan perubahan
struktur organisasi baru yang fokus pada pelaksanaan transformasi di
BPS.”

PENATAAN DAN
PENGUATAN
PERUBAHAN ORGANISASI

AREA

Area Perubahan | Penataan dan Penguatan Organisasi

P

enataan dan penguatan organisasi sudah dimulai sejak
sebelum dicanangkannya proses Reformasi Birokrasi secara
menyeluruh. Proses awal Reformasi Birokrasi dilakukan dengan
melakukan penataan kembali nilai-nilai inti: Profesional,
Integritas, dan Amanah (PIA). Nilai inti ini dituangkan dalam
Peraturan Kepala BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Visi,
Misi, Nilai-nilai Inti dan Kode Etik Statistik. Berlandaskan
pada Perka ini, BPS melakukan evaluasi Struktur Organisasi
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dan Tata Kerja (SOTK) BPS baik di pusat maupun perwakilan
di daerah, dengan maksud untuk menjawab dinamika
perstatistikan dan kebutuhan user baik itu di level daerah,
nasional maupun internasional.
Evaluasi SOTK BPS
Perubahan lingkungan strategis serta tuntutan masyarakat
yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam
penataan kelembagaan BPS. Penataan kelembagaan yang
dilakukan BPS sudah dilakukan secara periodik, dalam arti
BPS selalu melakukan perubahan kelembagaan seiring dengan
perubahan dinamika baik di internal maupun eksternal. Saat
ini, struktur organisasi BPS pusat mengacu kepada Peraturan
Kepala BPS Nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pusat Statistik. Sedangkan struktur organisasi
perwakilan BPS di daerah masih mengacu pada Keputusan
Kepala Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah. SOTK BPS baik
di pusat maupun perwakilan di daerah dibentuk dengan
mempertimbangkan antara lain:
Standarisasi dan Integrasi proses bisnis kegiatan statistik dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi
yang mendorong percepatan reformasi birokrasi.
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1. BPS merupakan organisasi yang mengedepankan ilmu
pengetahuan dan aplikasinya, sehingga pengelolaan sumber
daya manusia menjadi yang utama.
2. Struktur organisasi BPS perlu diarahkan kepada organisasi
yang mampu menjadi fasilitas untuk melakukan komunikasi
dan interaksi kegiatan perstatistikan di Indonesia.
3. Struktur organisasi BPS dibuat untuk meningkatkan
sinergisitas antara unit kerja satu dengan unit kerja lainnya,
antara program kerja dengan manajemen pengelolaan,
antara unit kerja (BPS) dengan masyarakat pengguna yang
berkepentingan.
Perubahan organisasi BPS baik di pusat maupun perwakilan
di daerah tentunya dilakukan secara terencana dan dilandasi
dengan kajian akademik. Perubahan ini diharapkan sesuai
dengan semangat yang terkandung dalam nilai inti PIA
tersebut dan membawa dampak perubahan yang positif, baik
untuk internal BPS maupun untuk kepentingan eksternal.
Beberapa alasan yang melatarbelakangi rencana perubahan
SOTK BPS dapat diuraikan sebagai berikut:
t Beban Kerja Organisasi: semakin tinggi dan beragamnya
permintaan akan data baik dari pemerintah (kementerian/
lembaga) maupun masyarakat luas, secara otomatis akan
meningkatkan beban kerja BPS, baik di tingkat pusat
maupun daerah.
t Rentang Kendali Organisasi: memenuhi kebutuhan data
statistik di daerah pemekaran yang diperkirakan akan terus
terjadi dengan membentuk struktur organisasi yang tetap
efisien
t Kebutuhan Pemerintah Daerah akan data statistik:
memenuhi tuntutan pemerintah daerah agar BPS mampu
menyediakan data sampai tingkat wilayah terkecil.
t Kualitas Data: melakukan penyesuaian organisasi BPS
supaya lebih responsif dan efektif dalam memperoleh data
supaya menghasilkan data yang berkualitas.
t Teknologi Informasi: kapasitas TIK di BPS belum
seluruhnya mengikuti kemajuan teknologi komputasi yang
diperlukan guna mempercepat pengumpulan, pengolahan,
dan diseminasi yang semakin meningkat.

“ Organizational effectiveness
does not lie in that narrow
minded concept called
rationality. It lies in the
blend of clearheaded logic
and powerful intuition ”
(Henry Mintzberg)
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t Sumber Daya Manusia: keberhasilan BPS sangat
memerlukan dukungan dan peran Sumber Daya Manusia
(SDM) yang kompeten dan profesional.
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Transformasi kelembagaan menuju “The Future” tanpa mengganggu “Business as Usual”
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“ Pemecahan masalah harmonisasi dan sinkronisasi legalitas
kegiatan administrasi negara, serta pelaksanaan yang lebih efektif
dan efisien menjadi salah satu agenda perubahan Reformasi
Birokrasi. Untuk area perubahan ini, BPS telah melakukan
identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/
diterbitkan, memetakan, dan mengelola produk hukum tersebut
dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta
melaksanakan penyempurnaan melalui regulasi dan deregulasi
peraturan perundang-undangan.”

AREA PENATAAN PERATURAN

PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN
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U

paya penataan peraturan perundang-undangan diawali
dengan melakukan pemetaan/inventarisasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
atau terkait dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah itu
dilakukan review dan verifikasi serta penyempurnaan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mendukung peningkatan
kinerja lembaga sebagai bagian reformasi birokrasi BPS.
Penyempurnaan produk hukum di BPS dilakukan dalam
berbagai bidang seperti keuangan, pengawasan, pelayanan,
SDM, organisasi, dan lain-lain.
Penyusunan Daftar Perundang-Undangan yang
Dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
Pada tahun 2011 telah dimulai klasifikasi peraturan
perundang-undangan dan penyusunan indeks penyajiannya
secara manual. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan
efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang
tertib, lengkap, dan informatif. Pada tahun 2012 daftar
peraturan perundang-undangan tersebut telah disusun
secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Peraturan
Perundang-undangan. Merujuk Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2012, tahun 2013 mulai dirancang Jaringan
Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai upaya untuk
penyempurnaan sistem yang sudah dibangun. Sistem JDIH
ini ditargetkan dapat selesai pada tahun 2014.

Sebelum 2010
» Pendokumentasian Perka
hanya sebatas dalam
bentuk Hardcopy.
» Produk Hukum
yang dihasilkan tidak
terdokumentasi dengan
baik.
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Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah salah
satu pilar penunjang pembangunan hukum dalam rangka
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai
sarana diseminasi dan penyebarluasan bahan hukum yang
telah didokumentasikan dan dikelola oleh setiap instansi
pemerintah pusat dan daerah dalam wadah yang terintegrasi.
Kelancaran arus informasi aturan hukum harus terjamin
serta diinformasikan dan dikomunikasikan dengan baik
kepada pengguna, baik bagi aparatur negara, penegak hukum,
kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta
masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu BPS wajib
menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bawah
kewenangannya dengan mengembangkan sarana saluran
komunikasi ataupun infrastruktur informasi yang modern
(seperti internet/website) agar informasi hukum dapat dengan
mudah diakses oleh pengguna dan merupakan sarana layanan
informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2014
2013
» Perancangan JDIH
(Jaringan Dokumentasi
& Informasi Hukum).

2012
2011
» Kegiatan penataan
peraturan perundangundangan mulai
dilaksanakan, meliputi:
1. Klasifikasi dan
penyusunan indeks
(secara manual).
2. Identifikasi, review,
dan verifikasi.
» Produk Hukum yyang
angg
dihasilkan
diha
di
hasi
ha
silk
si
lkkan
n 25
25 Perka
Perk
Perk
Pe
rkaa
dan 3 Kepka.
dan
da
Kepka.
Ke
k

» Penyusunan
sistem manajemen
perundang-undangan
online melalui situs
web : http://pbd.bps.
go.id/hukum.
» Identifikasi, review,
dan verifikasi peraturan
perundang-undangan.

» Deregulasi peraturan
perundang-undangan,
meliputi pengumpulan
bahan-bahan terkait :
1. Perubahan UU No.
16 th 1997 tentang
Statistik
2. Evaluasi Perka BPS
No. 121 th 2001 ttg
Organisasi Tata Kerja
BPS Daerah

» Pengembangan JDIH
serta pirantinya agar
online & terintegrasi
pada 2014.
» Produk Hukum yang
dihasilkan 2 Perka
dan 4 Kepka.

» Produk Hukum yangg
Perka
dihasilkan 22 Pe
erkka
Kepka.
dan 36 K
epkka
ep
ka.
ka.

» Produk Hukum yangg
dihasilkan 30
30 Perka
Perk
rka
ka
dan
da
n 7 Kepka.
Kepk
Ke
pkaa.
pk

Proses Penataan Peraturan Perundang-Undangan
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Dinamika Peraturan Kepala BPS dalam
rangka mendukung upaya RB BPS

Perka BPS No. 3 Tahun 2012 tentang
Mars Statistik dan Hymne Hari Statistik Nasional
dan World Statistic Days di Lingkungan BPS
Perka BPS No. 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Standarisasi Layanan Statistik di
Lingkungan BPS
Perka BPS tentang
No. 21 Tahun 2011
Pelayanan Statistik
Terpadu

Perka BPS No. 39 Tahun 2010 tentang
Visi, Misi, Nilai-Nilai Inti, dan Kode Etik
Statistik Badan Pusat Statistik

Perka BPS No. 8 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan BPS
Perka BPS No. 21 Tahun 2010 tentang
Indikator Kinerja Utama Badan Pusat
Statistik
Perka BPS No.19 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Badan Pusat Statistik
Tahun 2010-2014

Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Upaya
Reformasi Birokrasi
Upaya Reformasi Birokrasi di BPS diawali dengan penetapan
Rencana Strategis BPS 2010-2014. Selanjutnya disusun
perka tentang Indikator Kinerja Unit BPS yang menjadi
landasan pengukuran kinerja unit kerja dalam upayanya
menerjemahkan dan mengimplementasikan RENSTRA.
Menyadari bahwa SDM adalah satu di antara beberapa kunci
sukses dalam perubahan menuju visi yang dicita-citakan, maka
BPS menetapkan perka tentang Nilai dan Kode Etik Statistik
pada awal tahun gerakan RB ini. Perka tentang SOP, Pelayanan,
dan hal-hal terkait SDM, serta mekanisme pembayaran TK
berturut-turut disusun pada tahun-tahun berikutnya. .
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Perka BPS No. 77 Tahun 2012 tentang
Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di
lingkungan Badan Pusat Statistik

Perka BPS No. 7 Tahun 2013 tentang
Kode Etik Pegawai di Lingkungan
Badan Pusat Statistik

Perka BPS No. 15 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Perka BPS No. 77
Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Pusat Statistik

Perka BPS No. 44 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pusat Statistik
Bidang
Keuangan
Pelayanan
Pengawasan
Perencanaan
SDM
Pembentukan BPS
Peraturan Penunjang Kegiatan
SOP
Kegiatan Statistik
Barang Milik Negara
Jumlah

2010
1
1
4
6

2011
3
7
1
3
1
7
1
23

2012
4
3
1
5
1
5
11
30

2013
3
1
1
2
4
4
5
2
22

2014
1
1
2

Upaya Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan
Dalam rangka melaksanakan deregulasi peraturan
perundang-undangan, sejak tahun 2013 mulai dilakukan
kegiatan:
1. Pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan perubahan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan evaluasi
Perka BPS No. 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPS Daerah.
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“ BPS telah menerapkan sitem registrasi online dan tes kompetensi dasar
dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam perekrutan pegawai,
untuk memperoleh calon pegawai yang profesional dan berintegritas sehingga
menjamin trasparansi dan akuntabilitas. Penyusunan perencanaan pegawai
BPS dilakukan melalui analisis jabatan, penyusunan standar kompetensi
jabatan, dan uji kompetensi individu.
Untuk mengelola data pegawai secara mutakhir, akurat, dan transparan
BPS telah membangun sistem informasi pegawai berbasis web. Upaya
pengembangan pegawai juga telah dilakukan melalui berbagai macam
pelatihan baik di bidang teknis maupun non teknis.”

PENATAAN
SISTEM MANAJEMEN
DAYA MANUSIA
PERUBAHAN SUMBER
APARATUR

AREA
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U

paya
pa
aya
ya Penataan
Penataa
aaan Sistem
Sist
Si
s em
st
m Manajemen
Man
najem
em
meen
n SDM
SDM
M Aparatur
Apa
p ra
ratu
tur dalam
tu
dalam
da
m
reformasi
ref
re
form
form
fo
massi birokrasi
biro
bi
rokr
ro
kras
kr
kras
asii BPS
BPS menyangkut
BP
me
menyangk
kutt eempat
mpatt hal
mp
hal
al pokok,
pokkok,
ok,
ok
yaitu: siste
sistem
em rekr
rekrutmen
k utme
m n pe
pegawai;
egaawa
wai;; anali
analisis
isi
siss jabatan,
jaba
ja
bata
t n, evaluasi
eva
v luas
asi
jabatan dan standar kompetensi; pengembangan databasee dan
sistem informasi manajemen kepegawaian; dan pengembangan
pendidikan
pend
ndid
idikan dan
dan pelatihan
pel
e at
a ihan SDM.
SDM
D .
Rekrutmen pegawai berbasis kompetensi, transparan, dan
akuntabel pada tahap pendaftaran telah dilaksanakan secara online. Selanjutnya pada tahap Tes Kompetensi Dasar bagi para
CPNS sudah dilakukan degan sistem Computer Assisted Test
(CAT) yang diawasi langsung oleh pihak Badan Kepegawaian
Negara (BKN).
Hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan penyusunan
standar kompetensi telah dimanfaatkan sebagai sumber
referensi dalam penyusunan Perka BPS terkait pengembangan
kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur BPS baik di tingkat
pusat maupun di daerah. Upaya ini didukung juga dengan
kegiatan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian yang
akurat, transparan, akuntabel dan terintegrasi baik di BPS
pusat maupun daerah, yaitu dengan membangun Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang online.

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Untuk terus menjaga kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur
dalam menghasilkan produk statistik yang berkualitas, upaya
pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM senantiasa
dilakukan secara berkala.
Seluruh upaya dalam pilar Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur dilakukan dalam rangka meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur BPS yang didukung sistem
manajemen yang berbasis kompetensi, transparan, dan reward/
punishment yang jelas.

Sistem Rekrutmen Pegawai
Mulai tahun 2012, pendaftaran CPNS BPS telah
dilaksanakan dengan sistem online sehingga hampir tidak ada
lagi kontak langsung antara pelamar dengan panitia. Dalam
upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pada
penerimaan CPNS tahun 2013 pelaksanaan Tes Kompetensi
Dasar (TKD) dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT) yang diawasi langsung oleh pihak Badan Kepegawaian
Negara (BKN). Dengan sistem ini tidak ada lagi kesempatan
untuk berkolusi dalam proses penilaian karena peserta tes
yang telah selesai mengerjakan ujian, dapat langsung melihat
hasilnya pada komputer. Demikian pula pihak pengawas bisa
langsung melihat proses dan hasil test pada layar monitor.

Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT)

Sistem rekruitmen CPNS BPS
secara online
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Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS BPS
dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di BKN

Peserta yang memenuhi ambang batas (passing grade)
berhak mengikuti tes berikutnya yaitu Tes Kompetensi Bidang
(TKB) dan tes wawancara. TKB dilakukan melalui model
Lembar Jawab Komputer (LJK), dimana proses penilaiannya
(pencocokan antara hasil ujian dengan kunci jawaban)
dilakukan dalam rapat tim yang disaksikan langsung oleh
Pejabat Eselon I. Sedangkan untuk tes wawancara dilakukan
oleh tim dengan anggota minimal Eselon III. Melalui
wawancara model tim, diharapkan dapat diminimalisir adanya
subjektivitas dari masing-maing pewawancara, sehingga dapat
dihasilkan CPNS yang mempunyai integritas serta amanah.

Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Standar Kompetensi
Analisis Jabatan
BPS telah menyusun analisis jabatan yang menghasilkan
peta jabatan, uraian jabatan, dan syarat jabatan. Hasil analisis
jabatan yang berupa uraian jabatan dan syarat jabatan
dituangkan dalam Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil ABK
yang telah disusun pada tahun 2011 digunakan untuk
perencanaan pegawai termasuk di dalamnya pola penempatan
dan pemindahan pegawai yang selanjutnya dituangkan dalam
Peraturan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola
Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan BPS.
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Hasil analisis jabatan berupa peta jabatan digunakan
sebagai salah satu acuan dalam pembentukan wilayah kerja
BPS kabupaten baru, seperti pembentukan Badan Pusat
Statistik pada Kabupaten Puncak, Kabupaten Labuhan Batu
Utara, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pulau Morotai,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 78
tahun 2012.
Evaluasi Jabatan
Evaluasi Jabatan merupakan bagian penting dari proses
manajemen SDM. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai jabatan
(job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu
jabatan digunakan untuk menentukan besaran tunjangan
kinerja selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab
jabatan.
Hasil evaluasi jabatan telah divalidasi oleh Deputi Bidang
SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Wakil Kepala
BKN dan Sekretaris Utama BPS. Hasil validasi tersebut
tertuang dalam Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan
Kelas Jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik pada hari
Selasa, 15 November 2011. Nilai jabatan dan kelas jabatan
tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPS Nomor
76 Tahun 2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan
Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, serta
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 77 Tahun
2012 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik. Perka
tersebut juga telah disosialisasikan kepada seluruh pejabat
BPS pada rapat teknis, maupun rapat pejabat struktural untuk
selanjutnya disampaikan ke seluruh pegawai BPS.
Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan
ke depan, saat ini sedang dipersiapkan untuk mengevaluasi
peta jabatan, nilai jabatan dan kelas jabatan, sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan organisasi.

Penyusunan Standar Kompetensi
Selain evaluasi jabatan, BPS telah menyusun Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ) tetapi masih terbatas untuk jabatan
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struktural. Hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Struktural (SKJS) diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor
4269A/KPG Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Struktural Badan Pusat Statistik, yang ditetapkan pada tanggal
3 November 2010. Dokumen SKJS digunakan sebagai salah
satu acuan dalam pengangkatan pejabat struktural.
SKJS yang disusun tahun 2010 tersebut masih mengacu
pada Peraturan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tanggal
21 November 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Saat ini,
BPS sedang melakukan penyempurnaan penyusunan SKJS
yang didasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun
2011 tanggal 28 Juni 2011 dan Pedoman Perumusan Standar
Kompetensi Teknis PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013.

Assesment Kompetensi Individu
BPS telah melakukan uji kompetensi pejabat struktural
dan calon pejabat struktural agar diperoleh data atau informasi
yang dapat digunakan sebagai acuan/pertimbangan apakah
pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi
atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan
untuk melaksanakan tugas jabatan. Jumlah pejabat struktural
eselon III yang telah mengikuti uji kompetensi tingkat dasar
oleh assessor profesional yang independen sekitar 738 orang
baik dari BPS kabupaten/kota, BPS provinsi maupun BPS
pusat. Selain itu, sekitar 226 orang pejabat struktural eselon
IV (pusat) dan 74 orang pejabat fungsional/staf terpilih juga
telah mengikuti uji kompetensi dasar.
Mulai tahun 2011, pejabat eselon III yang akan diberikan
kepercayaan menduduki eselon II terlebih dahulu mengikuti
assessment test oleh assessor independen dari BKN. Bahkan
mulai tahun 2013, calon pejabat eselon II yang telah mengikuti
assessment test, juga harus mengikuti fit and proper test dengan
tim penguji eselon I BPS. Selain untuk pengisian jabatan
eselon II, model assessment test juga dilakukan dibeberapapa
daerah. Misalnya di BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi
Jambi, juga BPS Provinsi Lampung.

Publikasi Uji Kompetensi
Calon Pejabat Eselon III BPS
Provinsi Jambi
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Sistem Penilaian Kinerja Individu
Penilaian kinerja PNS saat ini diatur berdasarkan PP
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan Perka BKN
Nomor 1 Tahun 2013 dan mulai diberlakukan pada Januari
2014. Sebelum diberlakukannya PP tersebut, penilaian
prestasi kerja didasarkan pada Indikator Kinerja Individu
(IKI) yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) unit kerja. Penyusunan IKI tiap jabatan belum tersusun
dengan sempurna karena belum adanya petunjuk yang jelas
tentang penyusunan IKI serta aturan formal yang mengatur
hal tersebut. Meskipun IKI belum tersusun dengan sempurna,
setiap pegawai BPS harus membuat Capaian Kinerja Pegawai
(CKP) berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan setiap
bulannya untuk penghitungan tunjangan kinerja.
Pada tanggal 9-10 Desember 2013 BPS melakukan workshop
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi seluruh pejabat
struktural eselon III dan IV BPS pusat dengan narasumber dari
BKN. Setelah diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pada
tanggal 16 Januari 2014, BPS menyosialisasikan SKP melalui
video conference dengan seluruh Eselon II dan III daerah, serta
unsur tata usaha BPS provinsi seluruh Indonesia. Selanjutnya,
setiap pejabat struktural tersebut wajib menyampaikan
penyusunan SKP kepada staf di masing-masing unit kerjanya.

Pengembangan Database Pegawai dan Sistem Informasi
Aparatur
Database kepegawaian merupakan unsur penting dalam
pengembangan SDM. Guna memudahkan pencarian data dan
proses update data kepegawaian yang dilakukan oleh masingmasing satuan kerja, BPS membangun Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Pada mulanya, SIMPEG
yang dibangun tersebut belum bisa menjamin konsistensi data
yang ada di pusat dan didaerah (belum online). Oleh karena
itu, dilakukan penyempurnaan dengan membangun SIMPEG
online (berbasis web) hingga menghasilkan sistem informasi
pegawai yang akurat, transparan, akuntabel dan terintegrasi
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baik di BPS (pusat) maupun daerah. Selain itu, untuk
menjamin obyektifitas serta mendukung tata kerja Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
telah dikembangkan Baperjakat online.

Tampilan pada website BAPERJAKAT online

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM
Dalam rangka pengembangan SDM diperlukan
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi setiap pegawai baik
diklat penjenjangan, diklat teknis maupun diklat fungsional.
Pusdiklat BPS setiap tahunnya telah menyelenggarakan
Diklatpim III dan IV bagi pejabat eselon III dan IV. Demikian
pula bagi pegawai yang akan menjadi pejabat fungsional
tertentu, telah dilakukan diklat fungsional sesuai dengan
jabatan fungsional yang diminati.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan pegawai,
juga telah dilaksanakan bimbingan teknis (bintek), antara lain
bintek kepegawaian dan bintek psikologi. Penyelenggaraan
bintek tersebut sangat bermanfaat karena dapat menambah
pengetahuan dan wawasan peserta terutama dalam tugasnya
sehari-hari.
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Diklat Fungsional
Prakom Ahli pada
tanggal 3 s.d 27
September 2012 yang
bertempat di Gedung
Pusdiklat BPS

Diklat prajabatan
merupakan salah satu
kegiatan rutin yang
dilakukan oleh Pusdiklat
BPS

Diklat Fungsional
Arsiparis pada tanggal
3-28 Februari 2014
sebagai salah satu upaya
meningkatkan SDM
BPS

Penguatan Leadership
Leadership mempengaruhi pembangunan visi organisasi dan
kemampuan menuntun organisasi tersebut untuk mencapai
visinya. Pemimpin yang kompeten diharapkan bisa memimpin
program perubahan pada area yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya,
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BPS telah melakukan berbagai kegiatan terkait peningkatan
leadership sebagai berikut:
Emotional and Spiritual Quotion (ESQ)-Training untuk
pegawai struktural BPS RI (Eselon I sampai dengan Eselon
IV) dan daerah (Eselon II dan III).
Leadership Training: Leading A National Statistical Office
Training oleh Australian Bureau Statistic (ABS)
Leadership training ini berfokus pada kepemimpinan
dan penguatan organisasi statistik. Untuk pertama kalinya,
leadership training diselenggarakan untuk pegawai BPS RI,
STIS, dan Pusdiklat. Training ini dilaksanakan pada tanggal
18-20 Februari 2013 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Leadership
Training yang kedua dilaksanakan untuk pegawai struktural
BPS RI (Eselon III) dan daerah (Kepala BPS Provinsi) pada
tanggal 17-19 September 2013 di Hotel Melia Purosani,
Yogyakarta.
Pelatihan Nonteknis untuk Pengembangan SDM Aparatur
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan pengembangan
SDM aparatur di lingkungan BPS, perlu dilakukan berbagai
pelatihan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di
luar negeri. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan secara
mandiri atau pun bekerjasama dengan pihak terkait. Beberapa
pelatihan yang sudah dilaksanakan antara lain:

Leadership
Training I,
Hotel Aryaduta
Jakarta
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Leadership
Training II,
Hotel Melia
Purosani
Yogyakartarta

Project Management Training (PMT)
Project Management Training (PMT) merupakan bagian dari
kerjasama antara BPS dengan ABS dalam rangka peningkatan
kapabilitas manajerial yang didanai oleh GPFII AUSAID.
Training ini memberikan dasar-dasar bagi manajer proyek
dengan memperkenalkan konsep-konsep manajemen proyek
dan metodenya. Kegiatan PMT di BPS ini telah dilaksanakan
sebanyak dua gelombang. Gelombang pertama, pada tanggal
3-7 Desember 2012 di Brisbane, Australia dan gelombang
kedua dilaksanakan tanggal 9-13 Desember 2013 di Jakarta.

PMT
Gelombang II
tanggal 9-13
Desember 2013
di Jakarta
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Pembinaan Teknis Tim Penilai Statistisi
Dalam rangka menindaklanjuti Permenpan No. 19
tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka
Kreditnya pada tanggal 26-29 November 2013 diadakan
Bimbingan Teknis (Bintek) Tim Penilai Statistisi di Hotel
Acacia Jakarta. Peserta terdiri dari perwakilan Tim Penilai
Statistisi dari seluruh BPS provinsi di Indonesia. Tujuan bintek
tersebut diantaranya untuk menginformasikan ketentuanketentuan yang baru dalam Permenpan No 19 Tahun 2013,
meningkatkan pemahaman tim penilai terhadap butir-butir
kegiatan statistisi, dan penyamaan persepsi tentang butir
kegiatan statistisi.
Sebagai instansi pembina, BPS mempunyai 12 tugas
sebagaimana tercantum dalam permenpan, diantaranya
adalah berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk
tim penilai, sosialisasi, membuat peraturan tentang penilaian,
serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan
Fungsional Statistisi. Selain untuk menyamakan persepsi,
bintek juga menjadi sarana mendapatkan masukan dalam
penyusunan petunjuk teknis penilaian angka kredit.

Bintek Tim
Penilai Jabatan
Fungsional
Statistisi 2013
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Diklat Teknis untuk Pengembangan SDM Aparatur
Turning Data Into information (TDII)
Merujuk pada tugas dan fungsi BPS sebagai penyedia
data dan informasi terpercaya untuk semua, perlu dilakukan
pelatihan SDM terkait dengan bagaimana cara menganalisa
data agar lebih komunikatif dengan melakukan pendekatan
secara konsisten dan terstruktur. Oleh karena itu, BPS bekerja
sama dengan ABS mengadakan pelatihan Turning Data Into
information (TDII) pada tanggal 6-9 November 2012.
Teknik TDII dibangun untuk memicu pemikiran kritis
dan kemampuan analitis peserta dalam menganalisis data agar
informasi yang disampaikan lebih komunikatif, konsisten,
dan terstruktur. Hal yang menjadi perhatian dalam pelatihan
TDII adalah kegunaan dari teknik dan alat statistik serta
hubungannya dengan set data. Selain itu, bagaimana cara
menyampaikan intisari dari data dan informasi sesuai dengan
pembuat kebijakan.
Technical Asisstance BPS-ABS dalam Implementasi System
of National Account (SNA)
Sebagai upaya BPS dalam meningkatkan kualitas data,
efisiensi, SDM, serta penguatan organisasi khususnya dalam
rangka implementasi SNA terbaru, SNA 2008, BPS bekerja
sama dengan ABS dalam Technical Cooperation Program
Training untuk penyusunan Gross Domestic Product (GDP)
dan Supply dan Uses (SUT). Rangkaian kegiatan yang dimulai
dari tahun 2012 hingga pertengahan 2013 tersebut melibatkan
eselon II, eselon III, eselon IV, beserta staf dari Direktorat
Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran.
Producer Price Index (PPI)
Untuk memenuhi kebutuhan data statistik harga,
terutama di tingkat produsen, BPS berupaya membangun
Indeks Harga Produsen (IHP) Indonesia. IHP telah dirilis
pada bulan November 2013 dan disajikan berkala di situs
resmi http://bps.go.id. Terkait dengan kegiatan rilis IHP
tersebut, BPS bersama dengan ABS menyelenggarakan
workshop tentang penyusunan Producer Price Index (PPI).
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Workshop PPI I,
Jakarta, 13-17 Mei
2013

Workshop PPI II,
Jakarta, 13-17 Mei
2013

Kunjungan Tim
PPI BPS ke Sydney,
Australia, 18-23
November 2013
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Kegiatan ini diselenggarakan di lingkungan internal BPS oleh
delegasi dari ABS dengan melibatkan subject matter terkait
materi IHP. Kegiatan workshop IHP ini terdiri dari tiga tahap,
tahap pertama tanggal 19–28 Agustus 2013 di Jakarta, tahap
kedua tanggal 13-17 Mei 2013 di Jakarta, serta tahap terakhir
tanggal 18-23 November 2013 di Sydney, Australia.
Integrated Business Register (IBR)
Dalam rangka penerapan IBR sebagai masterplan surveisurvei ekonomi di BPS, pada tanggal 18-22 November 2013
BPS bekerjasama dengan ABS mengadakan pelatihan mengenai
pengenalan IBR kepada jajaran eselon II, III, dan IV beserta
staf di masing-masing subject matter terkait. Sebagai tindak
lanjut kegiatan IBR tersebut, pada tanggal 2-6 Desember 2013,
beberapa perwakilan dari BPS berkunjung ke kantor ABS di
Melbourne, Australia. Kegiatan kunjungan tersebut mencakup
pembahasan kerja sama pelatihan lebih lanjut dan praktek
dalam profil bisnis yang besar, menjelajahi sistem teknologi,
klasifikasi, dan standar yang dibutuhkan untuk mendukung
IBR, penilaian IBR penduduk dan pemeliharaan sumber, dan
mengembangkan dokumentasi prosedural untuk IBR.

Pelatihan IBR yang
dilaksanakan pada
18-22 November
2013 di BPS pusat,
Jakarta
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Kegiatan pelatihan/
training dalam
rangka peningkatan
capacity building
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Peraturan Kepala BPS Terkait Penataan SDM Aparatur
Terkait dengan penataan SDM dan aparatur di lingkungan
BPS, diterbitkan beberapa kebijakan baru, sebagai berikut:
Rotasi atau Mutasi Pegawai
Penempatan dan pemindahan pegawai di lingkungan BPS
bertujuan untuk lebih meningkatkan objektivitas, transparansi,
perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai. Penempatan
dan pemindahan pegawai tersebut harus sesuai dengan
kebutuhan pegawai, standar kompetensi yang ditetapkan,
prestasi kerja, serta tidak sedang dalam proses penyelesaian
pelanggaran disiplin sedang atau berat. Hal tersebut diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di
Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pelantikan
Kepala BPS RI

Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional di lingkungan BPS
dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat
Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
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27 Tahun 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan
Angka Kreditnya.
Job Grading
Penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban
pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja dikenal dengan
istilah job grading atau kelas jabatan. BPS mengatur job grading
dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 76
Tahun 2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
Reward and Punishment
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif
dan berprerstasi, BPS juga terus berupaya menegakkan disiplin
PNS, dengan menerapkan reward bagi pegawai/unit kerja yang
berprestasi/disiplin. Sebaliknya bagi pegawai yang melanggar
peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin. Penjatuhan
hukuman disiplin ini dimaksudkan untuk membina PNS
yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan
mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi
serta berusaha memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Piagam penghargaan
untuk pegawai
teladan di BPS
Provinsi Lampung
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“ Penataan Tata Laksana yang dilakukan di BPS selama
periode 2010-2014 dilakukan melalui upaya penyusunan,
pelaksanaan dan penyempurnaan SOP demi terwujudnya
standarisasi proses kegiatan statistik. Selain itu, upaya
peningkatan kualitas data statistik juga dilakukan melalui
pengembangan BPS - Statistical Quality Assurance Framework,
serta pemanfaatan ICT terkini untuk pengembangan
e-Government BPS.”

AREA

PENATAAN
PERUBAHAN TATA LAKSANA

48

Area Perubahan | Penataan Tata Laksana

U

paya penataan tata laksana mencakup kegiatan
peningkatan kualitas data, pemanfaatan Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK) yang modern, dan pelayanan
publik yang semakin baik.
Peningkatan kualitas data didasarkan kepada suatu ukuran
indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui penyusunan
prosedur dan standar kerja (SOP). Untuk mendukung tujuan
tersebut maka SOP yang ada terus disempurnakan. Di samping
itu, BPS juga tengah menyusun Kerangka Jaminan Kualitas
Statistik (Statistics Quality Assurance Framework). Ke depan,
upaya ini akan dikembangkan menjadi National (Indonesia)
Quality Assurance Framework (NQAF) dimana salah satu
target yang ingin dicapai adalah terbentuknya “Dashboard of
Statistical Data Quality” yang memberikan kemudahan dalam
mengakses informasi data statistik secara komprehensif.
Upaya peningkatan kualitas statistik di atas didukung oleh
pemanfaatan TIK dan dipadu dengan manajemen informasi
yang terus dikembangkan. Muara dari upaya ini adalah
terselenggaranya pelayanan publik yang terpadu dalam sebuah
sistem pelayanan statistik (Pelayanan Statistik Terpadu—PST)
sehingga pengguna data dapat memperoleh data statistik
dalam bentuk hard copy, soft copy, maupun raw data melalui
satu pintu. Selain itu, upaya ini juga mencakup pembangunan
Sistem Pelayanan Elektronik/e-Government.
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Keseluruhan upaya dalam Pilar Penataan Tata Laksana
dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi,
akuntabilitas dan standarisasi proses penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan BPS.
Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan
birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis di BPS adalah
dengan menerapkan SOP pada seluruh proses kegiatan
pada semua unit kerja. SOP digunakan sebagai pedoman/
petunjuk bagi pejabat/pegawai BPS dalam melaksanakan
tugas serta berfungsi dalam memberikan informasi yang
diperlukan masyarakat luas. Sebagai upaya perbaikan proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, berdasarkan
Peraturan Kepala BPS No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Administrasi di Lingkungan BPS, disusun
sejumlah 1.434 SOP dari seluruh unit kerja yang mencakup
SOP teknis dan SOP administratif.

SOP merupakan living document yang secara berkala mengalami
penyempurnaan yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan
kegiatan organisasi.

Perkembangan
Jumlah SOP
Menurut Unit
Kerja Eselon I
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Penyusunan SOP di lingkungan BPS mengacu pada tujuh
kriteria dasar dalam membuat SOP yang baik, meliputi:
a. khusus/khas (specific)
b. lengkap prosedur (complete)
c. jelas dan mudah dipahami (understandable)
d. layak terap (applicable)
e. layak kontrol (controllable)
f. layak-audit (auditable)
g. layak-ubah (changeable)
Selanjutnya, pada tahun 2013 dilakukan penyempurnaan
SOP pada delapan bagian/subdirektorat di BPS berdasarkan
Perka BPS No. 19 Tahun 2013. Hingga Januari 2014, secara
keseluruhan dihasilkan sejumlah 1.563 SOP. Rekapitulasi hasil
penyusunan dan penyempurnaan SOP menurut unit kerja
Eselon I sebagai berikut.
Self Assesment QA
Statistik mutlak diperlukan dalam proses pengambilan
kebijakan oleh pemerintah. Data statistik berkualitas
menjadi bagian yang sangat menentukan agar kebijakan
yang diambil menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Dengan
demikian, pengelolaan kualitas statistik telah menjadi suatu
kebutuhan yang mendesak, terutama bagi BPS selaku lembaga
statistik resmi serta koordinator dan pembina dalam sistem
perstatistikan nasional.
Salah satu aspek penting dari manajemen kualitas adalah
pengukuran atau penilaian kualitas itu sendiri. Terkait dengan
hal tersebut, BPS melaksanakan Self Assessment (SA) pada
penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2011 dan Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur
2011. Tujuannya antara lain untuk mengidentifikasi
keunggulan dan kelemahan yang dimiliki kegiatan tersebut,
memahami permasalahan yang dihadapi serta memberikan
rekomendasi untuk perbaikan kegiatan tersebut di masa yang
akan datang. Upaya ini akan dilakukan setiap tahun terhadap
penyelenggaraan kegiatan statistik lainnya baik yang berupa
sensus, survei maupun kompilasi (atau penghitungan indeks).

Laporan Self Assessment
pada penyelenggaraan
Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) 2011
dan Survei Tahunan
Perusahaan Industri
Manufaktur 2011
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BPS Statistical Quality Assurance Framework
Statistical Quality Assurance Framework (Stat-QAF) atau
Kerangka Jaminan Kualitas Statistik merupakan perangkat
kerja yang pada awalnya diperkenalkan oleh UNSD dan
berfungsi untuk menilai kualitas produk statistik yang
dihasilkan oleh National Statistics Office (NSO). Sejak tahun
2010, BPS telah mencanangkan implementasi kerangka
Jaminan Kualitas Statistik dalam bentuk BPS Stat-QAF.
Kedepannya, kegiatan ini dimaksudkan untuk menampilkan
serta membandingkan perfoma/kinerja antar NSO di berbagai
negara dalam melakukan berbagai kegiatan statistik, termasuk
dalam menghasilkan berbagai ragam produk data statistik yang
berkualitas. Instrumen yang digunakan dalam penyusunan
Stat-QAF yang diinisiasi dan dipelopori oleh BPS ini nantinya
akan dikembangkan menjadi National (Indonesia) Quality
Assurance Framework (NQAF).
Hubungan antara area perubahan pilar Reformasi Birokrasi
dalam kerangka sistem penjaminan kualitas data di BPS
dipetakan pada halaman 52. Pada tahun 2012 Tim BPS StatQAF telah melaksanakan internalisasi mengenai upaya-upaya
yang telah dilaksanakan terkait penjaminan kualitas kepada
seluruh pejabat struktural di BPS. Beberapa output yang
dihasilkan antara lain adalah modul mengenai overview BPS
Stat-QAF, modul ragam data statistik (Statistical Data Output),
modul Standar Operating Procedures (SOP), dan modul
kerangka regulasi statistik (Statistical Regulatory Framework).
menyajikan informasi
mengenai dasar hukum
penyelenggaraan kegiatan
statistik yang secara spesifik
diselenggarakan oleh BPS

disusun untuk analisis
perbandingan serta
tertibnya dokumen
administrasi dan menunjukkan
bentuk transparansi manajemen
BPS dalam penyelenggaraan
kegiatan statistik

Beberapa Modul
Hasil BPS Stat-QAF

DŽĚƵů
<ĞƌĂŶŐŬĂ
ZĞŐƵůĂƐŝ
^ƚĂƚŝƐƚŝŬ

DŽĚƵů
ZĂŐĂŵĂƚĂ
^ƚĂƚŝƐƚŝŬ

DŽĚƵů
^ƚĂŶĚĂƌĚ
KƉĞƌĂƚŝŶŐ
WƌŽ
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
;^KWͿ

DŽĚƵů
Overview BPSS
Stat-QAF

menyajikan informasi kegiatan
statistik yang secara khusus
diselenggarakan oleh BPS dan
dijalankan secara transparan
menggunakan kaidah-kaidah
statistik serta dilengkapi
dengan SOP

disusun dalam upaya
menarik benang merah
antara Visi, Misi, Nilai inti
institusi, serta kode praktik
statistik ke dalam RENSTRABPS dan memahami
keterkaitan antara kuantitas
dan kualitas data statistik
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Pemetaan hubungan antara area perubahan pilar RB dalam
kerangka sistem penjaminan kualitas data di BPS

Legal Framework

2
Penataan Peraturan
Perundangan

3

Peraturan
Perundangan

Kelembagaan
Nasional/Internasional
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Monitor

1
Metadata Management
Specify
Needs

1.Penataan
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2.Penataan &
Penguatan
Organisasi

Design

Build
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Process
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Disseminate
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Statistical Information Process
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Implementasi
Metodologi

5

4

Sumber Day

Kriteria atau Parameter Prosedur

Feedback/Improvement
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Standar Konvensi, Kesepakatan,
Rekomendasi

6

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

USER
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Hasil
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Archive
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Testing/
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Kinerja
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Penataan SDM
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Indepth Study Beban Responden
Kualitas proses statistik tidak cukup hanya memperhatikan
kekuatan metodologi dan kualitas pelaksanaannya saja, tetapi
juga harus memperhatikan efektivitas biaya yang digunakan,
dan yang tak kalah penting adalah pengelolaan beban
responden. Sebagai sumber data, responden sangat berpengaruh
terhadap kualitas data yang dihasilkan pada suatu rangkaian
kegiatan statistik. Dari sudut pandang statistik, kecenderungan
tingginya beban responden menyebabkan penurunan kualitas
respon. Untuk mengatasi hal ini, BPS melakukan indepth
study untuk menggali persepsi responden terhadap kualitas
petugas lapangan, pelaksanaan sensus/survei, serta menggali
input/kritik responden terhadap pelaksanaan sensus/survei
dalam rangka peningkatan kualitas data statistik. Kegiatan ini
telah dilakukan pada responden rumah tangga Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan responden perusahaan
Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2013.

Pentingnya peran
responden dalam
kegiatan BPS memaksa
para petugas survei
untuk lebih cerdas
dalam melakukan
wawancara.
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Pembangunan dan Pengembangan e-Government
Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi
dimanfaatkan dalam segala bidang, salah satunya dalam
hal pelayanan pemerintah kepada publik. Sebagai upaya
peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, BPS memanfaatkan teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan
melalui pembangunan dan pengembangan e-government.
Secara umum model pelayanan publik disampaikan melalui
sistem e-government mencakup model Government-toCitizen atau Government-to-Consumer (G2C), Governmentto-Busines (G2B) dan Government-to-Government (G2G).
Sejauh ini pengembangan sistem e-government di lingkungan
BPS difokuskan pada pengembangan aplikasi-aplikasi
dengan mengacu pada ketiga model tersebut. Beberapa
aplikasi e-government yang telah dihasilkan antara lain
dikelompokkan dalam pengembangan aplikasi e-government
untuk kepentingan eksternal dan pengembangan aplikasi
e-government untuk internal BPS.
Pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan
eksternal BPS merupakan sistem yang memberikan kemudahan
palayanan data statistik kepada publik antara lain:
t Sistem Perpustakaan Online (http://pustaka.bps.go.id)
merupakan sistem pengelolaan untuk memudahkan
pelayanan perpustakaan bagi pengguna data;
t Sistem Informasi Pelayanan Statistik (http://silastik.bps.
go.id) merupakan sistem pengadministrasian pelayanan
statistik seperi permintaan data, daftar harga publikasi dan
informasi pelayanan data;
t Sistem Online Public Access Catalogue (http://opac.bps.
go.id) merupakan sistem untuk memfasilitasi pencarian
catalog publikasi yang terdapat di perpustakaan BPS
dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan
kepada pengguna data;
t Sistem Informasi Rujukan Statistik/Sirusa (http://sirusa.
bps.go.id) merupakan sistem metadata kegiatan statistik di
Indonesia untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik;
t Sistem Reformasi Birokrasi BPS (http://rb.bps.go.id)
merupakan sistem penyebarluasan informasi seputar
reformasi birokrasi BPS;
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Aplikasi e-goverment dikembangkan untuk mempermudah akses pelayanan baik
eksternal maupun internal BPS.

t Sistem Pemutahiran Master File Desa (MFD) dan
Master Blok Sensus (MBS) (http://mfdonline.bps.go.id)
merupakan sistem penyebarluasan kode wilayah seluruh
Indonesia; dan lain sebagainya.
Pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan
internal BPS merupakan sistem yang memberikan kemudahan
dan kelancaran pengelolaan administrasi pemerintahaan
internal BPS antara lain:
t Sistem Informasi Rencana Kegiatan Anggaran-Sireka
(http://sireka.bps.go.id) merupakan sistem pengelolaan
rencana kerja kegiatan dan anggaran dari seluruh satuan
kerja;
t Sistem Layanan Pengaduan BPS (http://pengaduan.bps.
go.id) merupakan sistem yang disediakan BPS untuk
memberikan kesempatan pelaporan pelanggaran kegiatan
yang terjadi dilingkungan BPS;
t SIM Monitoring dan Evaluasi (http://simmonev.bps.
go.id) merupakan sistem memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan dilingkungan BPS;
t Presensi
Online
(http://pbd.bps.go.id/presensi)
merupakan sistem untuk memberikan informasi presensi
setiap pegawai BPS;
t Prestasi Online (http://pbd.bps.go.id/prestasi) merupakan
sistem untuk melakukan pengisian prestasi setiap pegawai
BPS;
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t Sistem
Nominasi
Jabatan
(http://pbd.bps.go.id/
baperjakat) merupakan sistem untuk melihat daftar urut
kepangkatan pegawai BPS;
t Sistem Repository BPS (http://repository.bps.go.id)
merupakan sistem untuk pengelolaan data-data BPS yang
sudah final; dan lain sebagainya.
Alih Media (e-document)
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan
implementasi e-government, BPS melaksanakan kegiatan alih
media dokumentasi dari bentuk hard copy menjadi soft copy
untuk memperkaya koleksi digilib. Di bawah koordinasi
Direktorat Diseminasi Statistik dan dibantu oleh Direktorat
Sistem Informasi Statistik, kegiatan ini diselenggarakan pada
dua unit kerja yaitu Subdirektorat Perpustakaan dan Bidang
Administrasi Kepegawaian BPS dengan pembiayaan berasal
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di Subdit Perpustakaan, kegiatan yang telah dilaksanakan
pada bulan Agustus hingga Desember 2013 ini telah
menghasilkan sekitar 7.200 buku berupa file PDF hasil scan
yang diunggah ke aplikasi PST. Dengan demikian, dokumendokumen tersebut sudah dapat diakses oleh seluruh pengunjung
perpustakaan BPS. Sedangkan di bidang administrasi
kepegawaian, kegiatan ini menghasilkan dokumen-dokumen
resmi kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan internal BPS.
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Implementasi System of National Account (SNA) 2008
Untuk meningkatkan kualitas data statistik, telah diadopsi
penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional
sesuai dengan standar terbaru yang dikeluarkan oleh PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang disebut dengan System
of Nasional Accounts 2008 (SNA 2008). Penerapan standar
terbaru ini menghasilkan data PDB yang lebih relevan,
dapat diperbandingkan secara internasional dan lebih
merepresentasikan aktivitas ekonomi yang terjadi.
SNA 2008 mensyaratkan perubahan mendasar yang
meliputi penggunaan institusi sebagai unit statistik, klasifikasi
baru, perluasan konsep aktivitas ekonomi serta penajaman
konsep harga dibandingkan dengan standar sebelumnya yang
masih menggunakan komoditi sebagai proxy unit statistik,
membatasi aktivitas ekonomi di dalam konteks nilai pasar
dan tercampurnya efek distribusi pada valuasi harga produk.
Untuk mengimplementasi SNA 2008, BPS telah memulai
penyusunan Integrated Business Register (IBR), Producers’ Price
Index (PPI), Supply and Uses Table (SUT) dan Penyusunan
Software SUT Indonesia. Selain itu, BPS juga telah melakukan
penerjemahan SNA 2008 ke dalam bahasa Indonesia.
Re-Engineering Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB)

Sebelum Re-Engineering

Setelah Re-Engineering
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tProducers’ Price Index (PPI)
Producers’ Price Index (PPI) atau Indeks Harga Produsen
(IHP) disusun untuk memberikan informasi dinamika harga
di tingkat produsen sebelum terdistribusi ke konsumen dan
sekaligus melengkapi rangkaian indeks harga mulai di tingkat
produsen yaitu Indeks Harga Produsen (IHP), di tingkat
pedagang yaitu Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
dan di tingkat Konsumen yaitu Indeks Harga Konsumen
(IHK). Pemanfaatan IHP di dalam penyusunan PDB akan
menghasilkan data pertumbuhan ekonomi yang lebih akurat,
mengingat IHP memberikan informasi dinamika harga
langsung ditingkat produsen dan belum terpengaruh dengan
efek distribusi. Sampai saat ini telah diselesaikan penyusunan
IHP untuk kelompok komoditi barang mulai dari pertanian,
pertambangan, industri manufaktur. Sementara jasa-jasa, real
estate dan moneter dalam tahap pengembangan konsep dan
penyusunan kerangka kerja.

Tampilan Rilis Indeks Harga Produsen (Producer Price Index-PPI) di
http://www.bps.go.id/
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tIntegrated Business Register (IBR)
Integrated Business Register (IBR) disusun untuk membangun
kerangka sampel berbasis institusi sebagai pelaku ekonomi.
Skala institusi yang akan dibangun meliputi korporasi
atau enterprise maupun unit produksi atau establishment.
Sebagai langkah awal dilakukan kajian konsep unit statistik
pada perusahaan di wilayah Jabodetabek yang bergerak di
berbagai sektor ekonomi antara lain: Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan; Manufaktur, Pertambangan dan Penggalian
dan Industri lain; Konstruksi; Perdagangan, Transportasi
dan Pergudangan, Akomodasi dan Restoran; Informasi dan
Komunikasi; Keuangan dan Asuransi; Real estate dan Jasajasa lain. Output dari kajian ini adalah konsep unit statistik
establisment dan enterprise pada sektor institusi korporasi
untuk pembentukan IBR yang sesuai kondisi riil di Indonesia.
tSupply and Uses Table (SUT)
Supply and Uses Table (SUT) disusun untuk memberikan
kerangka acuan kerja penyusunan PDB menurut tiga
pendekatan yaitu Produksi, Pengeluaran dan Pendapatan,
sekaligus memberikan pedoman untuk mempelajari analisis gap
data yang terjadi. Penyusunan PDB melalui tiga pendekatan
ini memungkinan Indonesia memenuhi minimum required
data set dalam implementasi SNA 2008 seperti diisyaratkan
oleh International Monetary Funds (IMF) maupun PBB.
Didalam SUT, institusi sebagai sebagai pelaku ekonomi
ditempatkan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen,
sementara detail komoditi disajikan untuk menggambarkan
transaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi. Kombinasi
antara institusi dan komoditi ini memungkinkan analisis PDB
menjadi lebih luas dengan menghubungkan pelaku ekonomi
dengan ketersediaan barang dan jasa didalam negeri. Tahapan
penyusunan SUT diawali dengan menterjemahkan SNA 2008
kedalam bahasa Indonesia, agar dapat digunakan didalam BPS
ataupun masyarakat luas sekaligus mempermudah dalam alih
knowledge diantara staf di BPS. Kemudian dilanjutkan dengan
menyusun software kompilasi SUT untuk memudahkan
integrasi data di dalam sistem SUT Indonesia.

Buku terjemahan SNA 2008
dan klasifikasi SUT sebagai
acuan implementasi SNA di
BPS.
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Implementasi e-Survey
Dalam rangka peningkatan kualitas, efisiensi dan
ketepatan waktu pengumpulan data, pada tahun 2010 BPS
memperkenalkan suatu metode e-survey yaitu Computer-Assisted
Personal Interviewing (CAPI). Teknik yang telah diujicobakan
pada pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
tahun 2010 ini pada prinsipnya memanfaatkan perangkat
komputer untuk mengisi kuesioner pada saat wawancara.
Rencananya, teknik ini juga akan dirancang dalam bentuk web
untuk monitoring survei.
Pelaksanaan Survei
Berbasis Android
pada Pilot Survei
Pengetahuan,
Sikap, dan Perilaku
(Knowledge, Attitude,
and Practice/KAP)
Kesiapan Menghadapi
Bencana

Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan e-survey
di BPS semakin berkembang. Pada pertengahan tahun 2013
BPS mulai memperkenalkan survei berbasis android pada Pilot
Survei Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (Knowledge, Attitude,
and Practice/KAP) Kesiapan Menghadapi Bencana di Kota
Padang, Sumatera Barat. Mengulang kesuksesan sebelumnya,
teknologi android rencananya juga akan diterapkan pada
Survei Nasional tentang Kesehatan dan Pengalaman Hidup
Perempuan (SKPHP) tahun 2015. Pemanfaatan e-survey ini
diharapkan dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang
menyebabkan data tidak clean dan mempercepat proses
pengolahan. Dengan demikian, kinerja petugas survei dapat
lebih efisien dan efektif.
Tata Kelola (Governance) RB BPS
Terdapat empat hal utama yang diperlukan pada tata kelola
RB di BPS antara lain kejelasan peran dan tanggungjawab,
perangkat dan metodologi, mekanisme kontrol, dan
manajemen risiko. Prinsip tata kelola RB BPS yaitu bahwa
kegiatan di setiap pilar harus saling terkait, dengan kata lain
tidak silo.
Untuk menjalankan kegiatan RB, disusun tim pelaksana
yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan ketua harian yang
dimotori oleh masing-masing ketua pilar merujuk pada arahan
dari tim pengarah (pejabat Eselon I). Sekretariat berfungsi
sebagai controller yang mengawal dan menjamin tata kelola
kegiatan RB agar berjalan dengan baik. Ketentuan mengenai
peran dan tanggung jawab dalam tata kelola RB ini diatur
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Tim Pengarah
Deputi/Eselon I
Area perubahan
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Area Perubahan
Penataan/Penguatan
Organisasi

Area Perubahan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Area Perubahan
Penataan Tatalaksana

Area Perubahan
Penataan SDM Aparatur

Area Perubahan
Penataan Peraturan
Perundang2an

Area Perubahan
Penguatan Pengawasan

Tim Pelaksana
1.Ketua
2.Wakil Ketua
3.Ketua Harian

Sekretariat RB

Area Perubahan
Manajemen Perubahan

Pegawai dan User
BPS

Area Perubahan
Monitoring dan Evaluasi



Tata Kelola (Governance) RB BPS

dalam SK Kepala BPS No. 36 Tahun 2013 tentang Tim Kerja
Reformasi Birokrasi BPS.
Manajemen Komunikasi
Untuk menjamin komunikasi antar pilar berjalan dengan
baik, Sekretariat RB sebagai pengontrol pilar menyediakan
fasilitas untuk document sharing dan kolaborasi pekerjaan serta
discussion. Setiap pilar harus menyerahkan seluruh dokumentasi
kegiatannya ke Sekretariat RB untuk disebarluaskan dan
diketahui oleh pilar-pilar yang lain. Dokumen berupa hard
copy diserahkan secara langsung ke ruang Sekretariat RB,


Area
Perubahan
I

Area
Perubahan n

Sekretaris
RB

Area
Perubahan I
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Area
Perubahan
II

Sekretaris
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Web-RB
Rbdocs
R

Area
Perubahan II

Kerangka Manajemen Komunikasi RB BPS

Area
Perubahan
n

DĂŶĂũĞŵĞŶ
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sedangkan untuk dokumen berupa soft copy diunggah ke
portal RB (http://portal.premmia.bps.go.id/rbdocs/). Selain
itu, portal RB juga memuat template dokumen standar yang
digunakan untuk kelengkapan administrasi di BPS.
Pelaksanaan survei berbasis Android pada Pilot Survei
Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (Knowledge, Attitude, and
Practice/KAP) Kesiapan Menghadapi Bencana.
Mekanisme Kontrol
Selain document sharing dan kolaborasi pekerjaan, portal
RB juga menyediakan fasilitas berupa dashboard dan agenda
kegiatan yang dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol
terhadap progres kegiatan masing-masing pilar dan penggunaan
anggarannya.

Dashboard
RB memuat
informasi
mengenai
progres
kegiatan dan
penyerapan
anggaran
yang dapat
dipantau oleh
setiap anggota
tim RB.
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Video Conference
Untuk meningkatkan percepatan dalam penyebaran
data dan informasi secara real time, sejak tahun 2010 BPS
telah menerapkan teknologi video conference. Teknologi ini
memungkinkan untuk mengadakan rapat koordinasi secara
dua arah dalam suatu forum tanpa harus secara fisik berada di
suatu tempat yang sama.
Video conference telah menjangkau 36 titik (33 BPS provinsi,
STIS, Pusdiklat dan BPS pusat) dengan memanfaatkan
jalur virtual private network (VPN) yang telah dimiliki BPS
bekerjasama dengan Lintasarta dan Tandberg. Pemanfaatan
teknologi video conference dilakukan pada setiap rilis dan jumpa
pers yang dilakukan oleh BPS agar dapat diikuti oleh wartawan
dan stakeholder di seluruh provinsi di Indonesia. Penerapan
teknologi ini juga diterapkan dalam pelaksanaan rapat internal
BPS untuk membahas permasalahan yang diperlukan sehingga
updating data dan informasi bisa berjalan secara cepat dan
tersinkronisasi antara BPS RI dan BPS di daerah.

Pemanfaatan
teknologi vicon
sangat efektif
dalam mendukung
komunikasi data
antara BPS RI
dengan BPS di
daerah.
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“ Upaya apa yang sudah dilakukan?
Kualitas layanan adalah cermin kinerja dan komitmen BPS
dalam menjawab tuntutan/kebutuhan user. Karenanya, BPS
menetapkan penyempurnaan website, Pelayanan Statistik
Terpadu, dan Advanced Release Calendar sebagai Quick
Wins. Strategi lainnya adalah meet the user needs melalui
survei kepuasan konsumen, survei kebutuhan data dan
user engagement, serta penetapan standar pelayanan dan
penyedian layanan dalam bentuk dan jenis beragam dengan
memanfaatkan TI terkini.”

AREA PENINGKATAN KUALITAS

PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK
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Program Quick Wins BPS
Untuk membangun kepercayaan masyarakat perlu
diupayakan suatu program percepatan (Quick Wins) yang
menyentuh kebutuhan para pengguna data. Program Quick
Wins ini dipilih dengan memerhatikan produk statistik yang
memiliki daya ungkit (leverage) tinggi, inovatif, dan merupakan
terobosan yang terkait dengan produk utama (core business)
BPS. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPS menetapkan
tiga program Quick Wins yaitu: (1) Penyempurnaan Website
BPS. (2) Pelayanan Statistik Terpadu, dengan cara memberikan
pelayanan kepada pengguna data melalui pelayanan satu pintu.
(3) Advance Release Calendar, yang menyediakan informasi
jadwal terbit publikasi statistik (bulanan, triwulanan,
semesteran, dan tahunan) supaya pengguna data mendapat
kepastian waktu untuk mendapatkan data.
1. Penyempurnaan Website BPS
Beberapa kegiatan terkait dengan penyempurnaan Web
BPS adalah:
a. Membangun RSS (Really Simple Sindication) Feeder sebagai
push media bagi para pengunjung web BPS yang ingin
mendapatkan informasi BPS terbaru secara cepat. RSS yang
dibangun pada tahun 2012, selain memuat konten tentang
Berita Resmi Statistik juga memuat informasi Publikasi
BPS terbaru.
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Tampilan RSS
feed dan Cara
Berlangganan
dalam Web
BPS

b. Penambahan subjek website yang dinamis memungkinkan
pengguna memilih sendiri variabel serta tahun yang akan
dimunculkan dalam tabel. Sampai saat ini baru tersedia
8 tabel yang dinamis yaitu: tabel inflasi, ekspor, impor,
tanaman pangan, Indeks Harga Perdagangan Besar, PDB
menurut lapangan usaha, IPM, Nilai Tukar Petani (NTP)
menurut provinsi dan subsektor. Dalam waktu dekat akan
segera dipublikasi tabel dinamis untuk proyeksi penduduk,
PDB penggunaan, PDRB, dan IHPB menurut subsector
dan komoditas.

Grafik Perkembangan
Penambahan Konten
Tabel Dinamis pada
Web BPS

c. Standardisasi Website BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pada era digital seperti sekarang ini, website memiliki peran
yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi
kepada publik. Website menjadi salah satu pilihan BPS
sebagai media diseminasi berbagai informasi statistik.

IPM menurut provinsi
dan kab/kota
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Kelebihan yang ditawarkan media yang memanfaatkan
jaringan internet ini antara lain kemudahan dalam
mengakses, cakupan wilayah layanan yang lebih luas, dan
biaya yang murah.
Hingga tahun 2012, BPS belum memiliki standar website.
Format yang dimiliki setiap kantor baik di tingkat pusat,
provinsi, maupun kabupaten/kota masih berbedabeda. Padahal, media yang terstandar akan memberikan
kemudahan bagi para pengguna dalam mencari informasi.
Oleh karena itu, disusunlah pedoman standarisasi website
untuk seluruh kantor BPS.
Dalam pedoman standarisasi website, telah dicantumkan
beberapa ketentuan dalam membuat homepage sehingga
tercipta keseragaman.
Diantara ketentuan tersebut
adalah keharusan mencantumkan alamat kantor BPS,
mencantumkan logo BPS dan lambang daerah pada bagian
atas website, serta mencantumkan penjelasan tentang BPS
beserta visi misinya.
Untuk optimalisasi pelayanan terhadap pengguna data,
kualitas website BPS baik di tingkat pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan. Website BPS
menyediakan informasi nasional sampai tingkat provinsi
sedangkan website BPS provinsi menyediakan informasi
mengenai provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu,
website BPS kabupaten/kota menyediakan informasi
mengenai kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan.
2. One Gate Services dengan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS merupakan pintu
gerbang pemasaran data, tempat di mana pengunjung
atau pengguna data BPS dapat memperoleh data maupun
informasi yang dibutuhkan. PST dibangun dalam rangka
memberikan pelayanan statistik satu pintu (one gate services)
sehingga memudahkan masyarakat pengguna data dalam
memperoleh berbagai layanan statistik.
Ide dasar dari PST adalah menciptakan pelayanan statistik
yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Cara pelayanannya
dengan mensinergikan berbagai unit kerja di BPS
sehingga tidak bersifat silo. Tujuan akhir dari PST adalah
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Alur Pelayanan
Statistik Terpadu
(PST) di BPS

mengoptimalkan kepuasan konsumen (dalam hal ini adalah
konsumen informasi statistik) sesuai dengan Keputusan
Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pemberian Pelayanan
Prima.
PST resmi dilaksanakan di BPS Pusat pada 31 Oktober
2011. Selanjutnya, BPS menetapkan pelaksana PST tahun
2012 adalah seluruh BPS provinsi dan 2 BPS kabupaten/
kota. Penentuan target PST BPS kabupaten/kota
dilakukan oleh masing-masing BPS provinsi mulai bulan
Januari 2012, minimal meliputi 1 BPS kabupaten dan
1 BPS kota. Setiap BPS provinsi diwajibkan untuk
melakukan pembinaan terhadap pelaksana PST BPS
kabupaten/kota.
Per 31 Mei 2012, seluruh BPS provinsi sudah melakukan
penetapan BPS kabupaten/kota pelaksana PST. Terdapat
beberapa provinsi yang antusias melaksanakan PST
sehingga menetapkan target PST melebihi 1 kabupaten dan
1 kota, misalnya ;
t 1SPWJOTJ,FQVMBVBO3JBVEBSJLBCVQBUFOLPUBTF
Kepulauan Riau
t 1SPWJOTJ#BMJEBSJLBCVQBUFOLPUBTF#BMJ
t 1SPWJOTJ ,BMJNBOUBO 4FMBUBO TFMVSVI LBCVQBUFOLPUB
(13)
t 1SPWJOTJ4VMBXFTJ5FOHBIEBSJLBCVQBUFOLPUBTF
Sulawesi Tengah
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PST memiliki beragam layanan kepada pengguna datanya,
diantaranya layanan pustaka tercetak, layanan pustaka
digital, layanan pembelian publikasi, layanan data mikro,
layanan konsultasi, dan pelayanan rekomendasi/bantuan
survei. Tidak hanya itu, BPS terus mengembangkan PST
secara berkelanjutan dengan melakukan pengadministrasian
data pengunjung melalui registrasi pada menu buku tamu
aplikasi PST. Sehingga dengan ini, BPS akan memperoleh
gambaran segmentasi konsumen data serta melihat
pemanfaatan data oleh masyarakat yang penting bagi
pengembangan PST selanjutnya.
3. Penetapan Advance Release Calendar (ARC)
Advance Release Calendar (ARC) merupakan suatu daftar
yang memuat jadwal penerbitan publikasi yang di dalamnya
mencakup periodisitas dan tenggang waktu diseminasinya.
Suatu ARC yang didiseminasikan secara publik merupakan
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 Cooperation
and Development (OECD), 2008).
Advance Release Calendar atau dikenal dengan istilah Senarai
Rencana Terbit merupakan salah satu komitmen besar BPS
kepada masyarakat dalam hal pelayanan data. Oleh karena
itu, pembangunan ARC telah dicanangkan sebagai Quick
Wins BPS pada tahun 2011. Pembangunan ARC BPS
telah dimulai sejak tahun 2012 dan berlanjut hingga saat
ini. Penetapan jadwal penerbitan publikasi melalui ARC
dilakukan setiap awal tahun baik di tingkat pusat, provinsi,
maupun kabupaten/kota. Proses evaluasinya pun dilakukan
secara periodik, yaitu bulanan dan tahunan.
Pembangunan ARC bertujuan agar masyarakat pengguna
data mengetahui berbagai kegiatan statistik yang dilakukan
BPS secara lebih dini. Selain itu, masyarakat akan
mendapatkan kepastian waktu rilis data atau publikasi
sehingga mampu mengantisipasi kapan mendapatkan data
statistik yang diperlukan. BPS mengharapkan keterlibatan
masyarakat sebagai sumber data maupun sebagai pengguna

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014



Tampilan ARC BPS
di Website BPS

data dapat terjalin dengan lebih baik. Konsekuensi bagi
internal BPS adalah bahwa setiap subject matter harus
memiliki dan menjaga komitmen untuk menerbitkan
publikasi hasil sensus maupun survei tepat waktu.
Penayangan ARC dalam suatu website akan semakin
mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh data.
Masyarakat juga dapat memantau sekaligus mengevaluasi
ketepatan waktu rilis data atau publikasi dengan
mengeksplorasi website BPS. Oleh karena itu, BPS terus
berupaya membuat isi dan tampilan website menjadi lebih
menarik. Hal ini akan semakin mendukung program BPS
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program ARC telah berjalan selama tiga tahun. Berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi, pada tahun pertama
dicanangkannya program ini, yaitu tahun 2012, dimulai
dengan di-launcing-nya tabel ARC di website BPS pusat, 33
provinsi, dan 67 kabupaten/kota dengan jumlah publikasi
masing-masing sebanyak 270 judul, 835 judul, dan 1.576
judul. Pada tahun kedua, 2013, jumlah publikasi ARC
pusat menurun, menjadi 212 judul karena tidak ada lagi
publikasi-publikasi hasil Sensus Penduduk 2010 yang
dibuat dalam 33 provinsi seperti yang diterbitkan di 2012.
Sementara, jumlah publikasi ARC 33 provinsi meningkat
menjadi 856 judul. Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti
program ARC di 2013 meningkat menjadi 349 kabupaten/
kota dengan jumlah publikasi sebanyak 10.918 judul. Pada
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2014 yang sedang berjalan saat ini, jumlah publikasi yang
mengikuti program ARC secara umum meningkat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah publikasi
ARC di website pusat sebanyak 212 judul dan di website 33
provinsi sebanyak 962 judul. Peningkatan jumlah publikasi
kabupaten/kota yang mengikuti program ARC 2014
semakin tajam, yaitu menjadi 14.762 judul seiring dengan
semakin bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang
mengikuti program ini, yaitu sebanyak 475 kabupaten/
kota.
Pada evaluasi akhir tahun 2012, jumlah publikasi yang rilis
on time sebanyak 91,50 persen untuk di pusat dan 70,78
persen untuk ARC provinsi. Pada 2013, jumlah publikasi
yang rilis on time di pusat sebanyak 90,10 persen dan
di provinsi 81,66 persen. Untuk ARC kabupaten/kota,
dievaluasi oleh masing-masing provinsinya.
Upaya Lain Dalam Peningkatan Pelayanan Publik
Selain program Quick Wins di atas, upaya yang dilakukan
BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
mencakup peningkatan efisiensi diseminasi data, peningkatan
pelayanan statistik, penerapan standar pelayanan, survei
kepuasan pelanggan, dan pembentukan user engagement group.
1. Peningkatan Efisiensi Diseminasi Data
a. SIRuSa, Sistem untuk Metadata Kegiatan Statistik
Sebagai
koordinator
kegiatan
statistik
yang
menyediakan informasi metadata secara keseluruhan,
BPS telah membangun sistem guna menghimpun,
mendokumentasikan dan selanjutnya menyebarluaskan
informasi umum (metadata) tentang kegiatan statistik
yang telah diselenggarakan oleh semua pihak di Indonesia.
Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Rujukan
Statistik (SIRuSa). Kegiatan statistik yang dicakup dalam
sistem metadata ini meliputi seluruh kegiatan statistik, baik
yang dilakukan oleh BPS (Statistik Dasar), oleh lembaga
pemerintah nonBPS (Statistik Sektoral), maupun oleh
institusi swasta (Statistik Khusus).
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Tampilan
Halaman Depan
Aplikasi SIRuSa
BPS

SIRuSa merupakan sistem aplikasi on-line yang dapat
diakses melalui alamat URL http://sirusa.bps.go.id.
Dengan adanya SiRusa, para penyelenggara kegiatan
statistik maupun pengguna data (data user) mendapatkan
manfaat, antara lain:
t EBQBU NFOHIJOEBSJ EVQMJLBTJ LFHJBUBO ZBOH IFOEBL
dilaksanakan, mengintegrasikan kegiatan serta
mendokumentasikan informasi kegiatan statistik;
t LFNVEBIBO EBMBN QFODBSJBO CFSCBHBJ KFOJT LFHJBUBO
statistik yang dibutuhkan, kemudahan dalam
mengidentifikasi hal-hal yang bersifat teknis dari
kegiatan sensus/survei sehingga memudahkan dalam
melakukan analisis maupun evaluasi.
SIRuSa juga tersedia dalam bentuk publikasi (hard copy)
yang merupakan ringkasan metada kegiatan statistik.
b. Sistem Katalog Mikrodata untuk
Penyimpanan Data (Data Repository)

Pengelolaan

Katalog Mikrodata merupakan sistem berbasis web yang
mulai dikembangkan BPS pada tahun 2013. Katalog
ini digunakan untuk menyimpan mikrodata beserta
informasinya dari berbagai jenis survei dan sensus dengan
menggunakan metode yang terstandardisasi (Data
Documentation Initiative/DDI dan Dublin Core) dan
terintegrasi.
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Cakupan informasi yang ditampung mulai dari proses
perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan
diseminasi data. Dengan adanya katalog ini beberapa
manfaat yang diperoleh pengguna adalah sebagai berikut:
- Pencarian data di dalam katalog
- Informasi mengenai survei dan variabel
- Membandingkan variabel
- Fasilitas download dokumentasi survei
- Download data menggunakan formulir permintaan data.
Dari segi pengelola data (BPS) manfaat yang bisa diperoleh
adalah:
- Memudahkan manajemen data dan metadata dari seluruh
kegiatan survei dan sensus yang telah dilaksanakan oleh
BPS
- Menyediakan akses bagi internal dan eksternal BPS yang
lebih mudah dan terintegrasi terhadap data, informasi
survei, dan statistik bagi internal dan eksternal BPS
- Mendorong komitmen bagi subject matter di BPS dalam
menyediakan data dan memberikan informasi yang
lengkap dan komprehensif terkait data yang disediakan.
- Mempromosikan penggunaan data yang lebih luas bagi
masyarakat

Tampilan Halaman Depan
Website Katalog
Mikrodata
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Sampai bulan Desember 2013, katalog sudah memuat
87 survei, 217 metadata (versi Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris), 22774 variabel dan 2978 file data mikro.
Rencananya, katalog akan diluncurkan pada bulan April
2014 sebagai uji coba dan bisa diakses oleh internal BPS dan
beberapa Pusat Data dan Informasi (pusdatin) kementerian,
yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan,
Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. Portal ini diharapkan bisa diakses oleh pengguna
data pada akhir tahun 2014.
c. Prototype Data Warehouse dan Business Intelligence untuk
Kemudahan Diseminasi Data
Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus
meningkat pada gilirannya memerlukan data dan informasi
statistik yang beragam, mutakhir, berkualitas, lengkap dan
cepat. BPS dituntut untuk dapat menyajikan data secara
cepat dan dapat diakses secara real time. Untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan pengguna tersebut, sejak tahun 2011
BPS mulai membangun prototype Data Warehouse (back
end) yang menampung data mikro hasil sensus dan survei
di BPS. Sejauh ini BPS baru membangun 4 kluster data,
yaitu, data ekspor, impor, SP2010 dan ST2013. Tahap
selanjutnya akan dikembangkan kluster-kluster data yang
lain sesuai dengan kebutuhan pengguna data, misalnya
kluster data sosial, ekonomi dan lain-lain.
Selain itu untuk interface pengguna (front end) sudah
dikembangkan juga Business Inteligence (BI) agar pengguna

Contoh laporan
sederhana
pada Website
Bussiness
Intelligence
EXIM
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bisa melakukan tabulasi (query) mandiri untuk variabel
yang dibutuhkan dengan mudah (drag and drop). Pengguna
juga bisa melakukan analisis secara komprehensif dengan
menggunakan data mikro yang disimpan pada data
warehouse. BI merupakan aplikasi web base yang saat ini
baru bisa diakses oleh internal BPS. Akan tetapi, nantinya
akan bisa diakses oleh seluruh pengguna secara on line.
2. Peningkatan Pelayanan Statistik
SILASTIK, Sistem Informasi Layanan Statistik
SILASTIK merupakan sistem informasi berbasis web yang
dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam manajemen
permintaan data, konsultasi dan pembelian produk BPS.
Produk BPS yang dilayani dalam Silastik antara lain berupa
publikasi (baik dalam bentuk soft copy ataupun hard copy),
data mikro dari survei/sensus yang telah dilakukan BPS,
dan peta digital wilayah kerja statistik. Sistem yang mulai
dikembangkan pada tahun 2011 dimaksudkan untuk
memudahkan dalam pelayanan transaksi permintaan dan
penjualan produk BPS, dengan penyediaan fasilitas setiap
transaksi kebutuhan data beserta penyimpanan identitas
diri setiap konsumen data yang nantinya akan digunakan
dalam memonitor pelayanan terhadap pengguna. Sistem

Tampilan
Fitur Form
Permintaan
Data Online
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ini dapat dijalankan oleh beberapa pengguna berdasarkan
level hak akses/privilege.
Pada tahun 2013 dilakukan pengembangan fitur untuk
memonitor pelayanan melalui telepon, datang langsung,
permintaan kuesioner luar negeri, email, dan melalui surat.
3. Penerapan Standar Pelayanan
Saat ini, BPS terus berupaya meningkatkan keragaman
informasi statistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Konsumen informasi statistik banyak menggunakan
data hasil sensus maupun survei BPS untuk menentukan
kebijakan, baik di instansi pemerintah maupun swasta.
Demi menciptakan pelayanan yang memuaskan, BPS
telah membuat suatu standar pelayanan statistik yang
dituangkan dalam Paraturan Kepala BPS Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pedoman Standardisasi Layanan Statistik di
Lingkungan Badan Pusat Statistik.
Pedoman standardisasi layanan statistik merupakan panduan
bagi satuan kerja di BPS yang bertugas melaksanakan
kegiatan layanan statistik. Pedoman ini memuat panduan
tentang pelayanan permintaan informasi dan konsultasi
statistik secara umum, panduan pelayanan permintaan
informasi statistik berdasarkan pengguna statistik, panduan
pelayanan permintaan data mikro, dan panduan penyerahan
mikro data dari subject matter.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan statistik,
BPS memanfaatkan pustaka digital (elektronik) dan
pustaka tercetak (buku). Hal ini untuk mendukung layanan
yang efektif, efisien, cepat, mudah, murah, transparan dan
pasti. Untuk menjamin kelancaran akses dua jenis pustaka
tersebut, BPS menyusun pedoman standar pelayanan
perpustakaan digital dan tercetak. Pedoman tersebut
telah dideskripsikan dengan jelas dalam Paraturan Kepala
BPS Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Perpustakaan Digital di Lingkungan Badan Pusat Statistik
dan Paraturan Kepala BPS Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak di Lingkungan
Badan Pusat Statistik.
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4. Survei Kepuasan Pelanggan sebagai Evaluasi Pelayanan
Masyarakat
BPS dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik
senantiasa berusaha untuk memerhatikan kepuasan
konsumen, karena produk yang dihasilkan BPS seharusnya
berorientasi kepada kepuasan konsumen. Untuk itu,
BPS telah melakukan Survei Kebutuhan Data (SKD)
sejak tahun 2011. SKD dimaksudkan untuk mengetahui
penilaian konsumen terhadap layanan yang diberikan pada
Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Penilaian meliputi
kesigapan petugas, kemampuan BPS dalam memberikan
data yang akurat, kelengkapan sarana pendukung, tingkat
kepercayaan konsumen terhadap data dan kemudahan
dalam mengakses data. Sebagai bahan evaluasi terhadap
upaya yang dilakukan BPS dalam penyebarluasan hasil
kegiatan statistik, SKD juga mengidentifikasi ketersediaan
dan kesesuaian data yang diperlukan oleh pengguna data.
Cakupan responden SKD adalah pengunjung PST, baik
yang datang langsung, maupun tidak (melalui email,
telepon atau fax) di BPS pusat dan 33 provinsi.
Indeks yang dihasilkan SKD adalah (i) Indeks Kepuasan
Konsumen (IKK) yang merupakan perbandingan antara
harapan dan kinerja dan (ii) Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) yang menggambarkan tingkat kinerja unit
pelayanan. IKM mulai dihitung sejak tahun 2012 sebagai
kewajiban BPS berdasarkan Keputusan Menteri Aparatur
2011
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Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 mengenai upaya
peningkatan kualitas pelayanan.
Nilai IKK BPS RI pada tahun 2013 adalah 85,06 sedikit
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu 84,40 tahun 2012 dan 83,30 tahun 2011. Secara mutu
pelayanan tetap masuk ke dalam kategori memuaskan.
Selanjutnya nilai IKK untuk PST BPS provinsi bisa dilihat
pada grafik di bawah ini.
Nilai IKM BPS RI pada tahun 2012 adalah 76,70 dan
tahun 2013 sebesar 77,20 yang mengindikasikan kinerja
unit PST masuk ke dalam kategori baik (mutu pelayanan
B). Nilai IKM untuk BPS provinsi bisa dilihat pada grafik
di bawah ini.
Sebagai kontrol untuk SKD, BPS juga menyelenggarakan
Survei Kepuasan Konsumen (SKK) yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pihak ke-3. Sama dengan SKD, SKK
bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat/
konsumen atas semua kinerja dan aktivitas pelayanan yang
dilakukan, sehingga dapat diperoleh berbagai masukan
untuk pelayanan yang lebih baik. Responden SKK adalah
instansi/organisasi yang menggunakan data statistik.
Hasil SKK pada tahun 2013 diperoleh Indeks Kepuasan
Konsumen sebesar 82,21persen yang menunjukkan bahwa
secara keseluruhan kepuasan konsumen data terhadap
mutu dan pelayanan BPS tergolong “MEMUASKAN / DI
ATAS STANDAR”.
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5. Meet the User Needs dengan User Engagement Group

ENGANGEMENTPYRAMID

a. Forum Masyarakat Statistik
Lead

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang
dihasilkan perlu adanya keterlibatan pengguna dalam
proses pengumpulan data yang dilakukan. Oleh karena
Forum Masyarakat Statistik (FMS) sebagai wadah yang
bersifat nonstruktural dan independen yang telah dibentuk
pada tahun 2007 telah dimanfaatkan secara efektif
dalam proses kegiatan statistik diatur dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1997. Sedangkan dasar hukum
pembentukan FMS adalah Peraturan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 006/M.
PPN/10/2007 (30 Oktober 2007) tentang Kedudukan,
Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Forum Masyarakat Statistik.

Act

Care

Aware

Keanggotaan FMS terdiri dari unsur pemerintah, pakar,
praktisi dan tokoh masyarakat. Fungsi dan peran FMS
adalah memberikan saran dan pertimbangan secara berkala
atau sewaktu-waktu tentang berbagai aspek di bidang
statistik baik diminta maupun tidak, kepada Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu FMS juga berperan
menyosialisasikan data statistik yang strategis kepada
Siaran Pers tentang
Pembentukan FMS
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masyarakat serta pengguna data statistik. Beberapa upaya
yang sudah dilakukan oleh FMS adalah:
1. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan ragam data.
– Metodologi penghitungan indikator statistik
– Prosedur pelaksanaan baku (Standard Operating
Procedure/SOP)
» Bagaimana data itu dikumpulkan
» Bagaimana data itu diolah
2. Meningkatkan cakupan (coverage) melalui partisipasi
responden (khususnya data perusahaan/establishment)
dengan mengundang narasumber seperti Asosiasi dan
KADIN

Contoh masukan
FMS mengenai
Persiapan Sensus
Pertanian 2013 (ST
2013) dan tindak
lanjut BPS

3. Menjadi mediator dalam mengomunikasikan data
– Data yang dikomunikasikan harus ditentukan,
misalnya inflasi, kemiskinan.
– Fokus ke satu topik.
– Tersedia kolom di koran untuk tanya jawab soal data
dan interpretasinya
– FGD dengan media untuk selanjutnya dimuat dalam
media
– Menjadi narasumber dalam kegiatan forum jurnalis
– Advokasi kepada staf ahli anggota DPR RI
– Buletin ringkas “Statistical & Policy Brief” serta
Booklet Question (Q) & Answer (A)
4. Melakukan sosialisasi dalam forum-forum musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbangnas/
Musrenbangda).

Masukan FMS terkait dengan pelaksanaan ST 2013 ke depan antara lain:
o Memasukkan variabel konversi lahan pada sampel rumah tangga petani (ST2013SPP.S)
o Memperbaharui struktur ongkos usaha tani (SOUT)
o Mengupdate data populasi sapi tahun 2013 untuk melihat perubahan potensi stok
daging nasional yang dihitung berdasarkan sensus sapi dan kerbau (PSPK 2011).
Tindak Lanjut BPS ke depan adalah mengakomodir masukan FMS ke dalam kuesioner
pelaksanaan lapangan ST2013 dan akan memberikan penjelasan pada suatu pertemuan
atau rapat pleno.
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–

–
–

Untuk data-data yang strategis (angka kemiskinan,
pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi,
kesenjangan, IPM)
Sasaran : perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan
pemerintah daerah (Bappeda)
Penjelasan singkat (briefing) khusus sebelum
press release untuk data statistik strategis seperti
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran,
dan ketimpangan.

Untuk periode 2011- 2014, pelaksanaan kegiatan FMS
dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 5/M.PPN/01/2011
tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota
Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2011- 2014.
b. Workshop Wartawan
Visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk
semua mengandung konsekuensi bahwa data yang
dihasilkan oleh BPS merupakan data berkualitas dan
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Data BPS dapat
dimanfaatkan secara optimal jika terbangun persepsi yang
sama antar penghasil dan pengguna data. Oleh karena itu,
BPS perlu menyusun konsep dan definisi yang mudah
dipahami terkait data yang dihasilkan.
Keinginan BPS untuk dekat dengan hati masyarakat
telah diimbangi dengan upaya sosialisasi filosofi, makna,
urgensi dan permasalahan dari data statistik BPS. Upaya

Agenda Workshop
Wartawan, 2010-2013
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Kegiatan Workshop
Wartawan

yang ditempuh diantaranya dengan mengadakan workshop
wartawan. Tujuannya, agar data BPS sampai ke masyarakat
dengan cepat dan tentunya dengan pemahaman yang tepat
melalui media massa. Kegiatan ini secara tidak langsung
juga melatih masyarakat untuk menganalisis fenomena
yang tengah berkembang.
Workshop wartawan yang diselenggarakan oleh BPS selalu
mengangkat tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tema
disesuaikan dengan kegiatan BPS yang tengah berlangsung
pada tahun tersebut.
BPS mengakui bahwa pers dan media massa menjadi
sarana efektif untuk menyampaikan berbagai informasi
statistik. Keberadaannya mampu menjadi perekat sekaligus
pengikat antara produsen data dengan konsumennya. BPS
berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dan
senantiasa melibatkan pers dalam penyebarluasan berbagai
kegiatan statistik.
c. Forum Diskusi Pemimpin Redaksi
BPS menyadari bahwa media massa tidak dapat dipisahkan
dari upaya penyebarluasan berbagai informasi statistik.
Pemimpin redaksi sebagai leader bagian redaksi suatu
industri jurnalistik, wajib memiliki pengalaman dan
pemahaman yang tinggi tentang jurnalistik agar tulisan
yang dihasilkan dapat mewakili pendapat dan sikap media
terhadap suatu permasalahan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pemimpin redaksi adalah kunci utama keberhasilan
penyebarluasan informasi. Pada tanggal 7 November
2013, pemimpin redaksi dari sejumlah media massa
diundang guna mengikuti diskusi bersama pimpinan BPS.
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Forum Diskusi
Pimpinan BPS
dengan Pimred
Media Massa

Forum yang dihadiri oleh 25 pakar jurnalistik tersebut
memiliki tujuan untuk sosialisasi dan diskusi terkait datadata strategis BPS. Harapannya agar tercipta sinergi dan
menumbuhkan pemahaman yang sama terhadap data
strategis BPS sehingga media dapat menginterpretasi data
BPS dengan benar, mengingat media massa merupakan
corong informasi bagi khalayak umum.
6. Partisipasi dalam Pemeringkatan Citra Pelayanan Prima
(CPP)
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik (Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun
2009). Target dari pelayanan publik adalah pelayanan yang
memuaskan bagi pelanggan internal maupun eksternal.
Pelayanan memuaskan adalah jenis pelayanan berkualitas
yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Biasanya, kualitas cenderung didefiniskan sendiri oleh
pelanggan.
BPS merupakan lembaga yang memberikan pelayanan
publik dalam hal kebutuhan data/informasi statistik. Jika
pelayanan yang diberikan oleh BPS sesuai dengan harapan
pengguna data maka BPS dikatakan telah memberikan
pelayanan prima. Oleh karena itu, BPS terus melakukan
evaluasi dan perbaikan, khususnya pada unit kerja yang
bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia selaku
Pembina dan pengawas reformasi birokrasi memberikan
perhatian yang intensif perihal pelayanan publik ini.
Setiap kementerian/lembaga dituntut untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat sesuai core businessnya. Terkait hal ini, Kementerian PAN dan RB melakukan
penilaian dan pemeringkatan kementerian/lembaga
mengenai pelayanan publik melalui pemeringkatan CPP
pada tahun 2013. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh
BPS dengan mengajukan beberapa produk pelayanan yang
terpilih melalui penilaian internal BPS, yaitu :
No

Jenis Pelayanan

Unit Kerja

1

- Perpustakaan Tercetak
- Perpustakaan Digital

Sub Direktorat
Perpustakaan dan
Dokumentasi Statistik

2

- Layanan Informasi Statistik
- Konsultasi

Sub Direktorat Layanan
dan Promosi Statistik

3

- LPSE
Unit Layanan
- Layanan pengadaan non e-proc Pengadaan Secara
Elektronik

7. Dalam Rangka meningkatkan kualitas petugas layanan,
dilaksanaan pelatihan pengembangan SDM dengan
topik materi “Service Excelent” Through Service Quality
Awareness & Etiquite in Workplace” dan “Professional Front
liner” yang bertujuan untuk
meningkatkan etika layanan
para petugas dari pihak
konsultan, sehingga terwujud
kepuasan pengguna melalui
tata cara pelayanan yang
profesional.
Berdasarkan
pengetahuan
yang
diperoleh
selama
pelatihan, kegiatan ini diakhiri
dengan pernyataan komitmen
dari seluruh petugas layanan
untuk meningkatkan kualitas
layanan.
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8. Partisipasi dalam Hari Pers Nasional (HPN)
Pelaksanaan Hari Pers
Nasional
(HPN)
yang
diselenggarakan
di
Kota
Bengkulu pada tanggal 6-10
Februari 2014 menjadi momen
menarik bagi warga Bengkulu.
Sambutan masyarakat yang
sangat
antusias
menjadi
kesempatan
baik
bagi
BPS untuk berpartisipasi.
Mengingat, rekan-rekan pers
merupakan public relation bagi
BPS yang telah berjasa dalam
penyebarluasan informasi statistik.

Peringatan HPN di Kota Bengkulu

Salah satu rangkaian acara pada pelaksanaan HPN
adalah HPN Expo 2014. BPS Provinsi Bengkulu ikut serta
dengan mendirikan stand yang melayani berbagai konsultasi
statistik. Selain itu, acara yang dibuka oleh Tifatul Sembiring
(Kemenkominfo) ini menjadi ajang sosialisasi tentang Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
ϴϬ͕ϴй

3,8 persen responden pengunjung
stand BPS pernah menjadi
responden kegiatan BPS meski
tidak tahu BPS

ϳϬ͕ϴй

Ϯϱй
ϭϱ͕ϰй
ϰ͕Ϯй

ϯ͕ϴй
ƉĞƌŶĂŚũĂĚŝƌĞƐƉŽŶĚĞŶW^
ƚĂŚƵW^ƚĂŚƵŬĞƉĂŶũĂŶŐĂŶŶǇĂ
ƚĂŚƵW^ƚŝĚĂŬƚĂŚƵŬĞƉĂŶũĂŶŐĂŶŶǇĂ

ƚŝĚĂŬͬďĞůƵŵƉĞƌŶĂŚũĂĚŝƌĞƐƉŽŶĚĞŶW^
ƚŝĚĂŬƚĂŚƵW^

Persentase Responden
Pengunjung Stand BPS
menurut Pengetahuan
 tentang BPS
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BPS mencatat dari 50 orang pengunjung stand yang
diwawancarai, 33 orang adalah perempuan. Dapat diketahui
juga bahwa responden yang paling aktif berkunjung (mencapai
80 persen) adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan
SMA dan S1. Sebagian diantaranya menyatakan tahu BPS dan
sudah pernah menjadi responden kegiatannya.

Mantan Wakil Bupati Bengkulu Utara saat konsultasi statistik di stan BPS
Bengkulu pada acara HPN Expo 2014

9. BPS Meriahkan Festival Passer Baroe
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-486 DKI
Jakarta, digelar sebuah festival di salah satu ikon Kota Jakarta
yaitu Pasar Baru. Festival Passer Baroe, demikian tajuknya,
digelar pada 14-16 Juni 2014. Stand-stand yang menjual
kuliner dan pernak pernik khas Jakarta berjejer sepanjang Jalan
Antara, Pasar Baru. Sebuah panggung hiburan juga didirikan
menampilkan kesenian khas Jakarta.
Badan Pusat Statistik tak mau kalah untuk berpartisipasi
di dalam festival tersebut. BPS pusat dan BPS Provinsi DKI
Jakarta berkolaborasi mendirikan stand yang tampak berbeda
dengan stand yang lain. Berkat kerja keras seluruh panitia,
stand BPS dinobatkan menjadi Stand Terbaik II dan berhak
memboyong piagam penghargaan juga trofi.
Memasyarakatkan statistik menjadi tujuan utama partisipasi
BPS. Berbagai informasi menarik tentang statistik, terutama
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Wakil
Gubernur
DKI Jakarta
sedang
mengisi buku
tamu stand
BPS pada
Festival Passer
Baroe.

kaitannya dengan pembangunan di Jakarta, disajikan dalam
bentuk display. Penjaga stand juga siap memberikan informasi
bagi para pengunjung yang ingin mengetahui tentang data
maupun segala hal tentang BPS, seperti penerimaan mahasiswa
STIS. Beragam publikasi BPS juga ditampilkan agar para
pengunjung mengetahui data-data yang dihasilkan BPS.
Pada acara puncak, Sabtu malam, Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang beken dipanggil
Ahok mewakili Jokowi membuka festival. Ia pun tertarik
mengunjungi stand BPS. Kepala Biro Humas dan Hukum
kala itu, Dyan Pramono Effendi, menyerahkan suvenir BPS
kepada Ahok. Keduanya sempat berbincang seputar kesiapan
BPS mendukung data untuk perubahan Jakarta melalui
program 9 pilar yang dicanangkan Jokowi. Stand BPS juga
diramaikan dengan kehadiran maskot ST2013 ‘Bung Itung’
pada acara pembukaan. Sebuah daya tarik tersendiri terutama
bagi anak-anak. Tercatat 98 pengunjung di hari pertama dan
81 pengunjung di hari kedua, belum temasuk pengunjung
yang hanya mengambil brosur yang dipajang di stand BPS.
10. Sosialisasi Kegiatan dan Data BPS Pada Pameran Gelar
Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo & Award
Upaya sosialisasi terhadap hasil kegiatan statistik terus
diupayakan, salah satunya melalui partisipasi BPS di ajang
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pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo
dan Award 2013. Kegiatan pameran GKPM diselenggarakan
sejak tanggal 3 – 6 Oktober 2013, di Hall B Jakarta
Convention Center (JCC). Penyelenggara pameran GKPM,
adalah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat
RI (Kemenko Kesra). Kepala BPS, Suryamin menyempatkan
hadir di peresmian yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden,
Budiono. Turut hadir dalam pembukaan pameran GKPM,
Menteri dan jajaran pimpinan di Kemenko Kesra. Peserta
pameran terdiri dari kementerian, pemerintah daerah (provinsi,
kabupaten/kota), swasta, perguruan tinggi dan BUMN.
Di ajang pameran GKPM ini BPS memberikan edukasi
statistik kepada pengunjung pameran. Bentuk edukasi statistik
berupa penjelasan seputar kegiatan BPS secara umum. Di
stand BPS juga dipajang beberapa sampul publikasi yang ada
di BPS. Buku publikasi beberapa kegiatan statistik serta data
strategis BPS seperti data kependudukan, export-impor dan
kemiskinan juga bisa dibaca-baca oleh pengunjung pameran.
Pengunjung yang singgah di stand BPS sekitar 458 orang,
terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, praktisi dan peneliti.
Edukasi serta pameran statistik juga dikemas dalam bentuk
peta tematik, disediakan satu monitor LCD berukuran besar.
Monitor LCD tersebut menampilkan peta wilayah Indonesia,
apabila pengunjung menyentuh peta suatu wilayah, maka
akan muncul muatan di wilayah terpilih.
Kepala BPS RI
memeriahkan stand BPS
pada pameran Gelar Karya
Pemberdayaan Masyarakat
(GKPM) Expo dan Award
2013
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Keikutsertaan BPS di pameran ini menjadi ajang sosialisasi
data hasil kegiatan sensus dan survei yang dilaksanakan BPS.
Edukasi serta pameran statistik yang dikemas dalam berbagai
versi serta games ringan mudah diterima masyarakat. Upaya
ini sekaligus sebagai ajang untuk mendekatkan statistik kepada
pengunjung pameran dan masyarakat umum.
11. BPS Semarakkan Pameran Pekan Anti Korupsi 2013
Dalam rangka memperingati hati anti korupsi sedunia yang
jatuh pada tanggal 9 Desember, KPK menggelar Pameran
Pekan Anti Korupsi (PAK) 2013 di Istora Senayan pada 9-11
Desember 2013. Acara yang mengusung tema “Mewujudkan
Indonesia Bersih, Transparan dan Bebas Korupsi” ini diikuti
83 institusi yang terdiri kementerian, lembaga pemerintah
non kementerian (LPNK), BUMN, media, dan komunitas.
Selain pameran, acara diramaikan pula dengan pentas seni dan
pemutaran film yang terkait dengan tema anti korupsi.
Berkomitmen dalam upaya memberantas korupsi, BPS
turut serta dalam pameran yang diresmikan langsung oleh
Ketua KPK, Abraham Samad. Dalam partisipasinya, BPS
menampilkan beberapa informasi antara lain Survei Pendidikan
Anti Korupsi (SPAK) 2012 serta informasi tentang laporan
Harta Kekayaan Pejabat Negara. Kepala BPS, Suryamin, hadir
di hari pertama pameran PAK ini.

Ketua KPK (Abraham
Samad) sedang
mengunjungi stand
BPS pada Pameran
Pekan Anti Korupsi
2013
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Meskipun stand yang didapat tidak luas, namun pameran
BPS sarat akan informasi. Pada dinding utama di stand yang
berukuran 3x3 ini, pengunjung akan langsung disuguhi datadata strategis gambaran hasil SPAK 2012. Pengunjung juga
bisa menyaksikan bagaimana alur data BPS dipublikasikan
dalam suatu sistem Pelayanan Statistik Terpadu.
Terselenggaranya pameran PAK 2013 ini sekaligus juga
untuk memperingati 10 tahun kiprah KPK. Dalam acara ini
KPK ingin menginformasikan kepada publik tentang berbagai
upaya KPK dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.
Melalui pameran ini diharapkan semangat anti korupsi akan
terus menjadi komitmen seluruh kementerian/LPNK dan
instansi lainnya dalam menuju bangsa Indonesia yang bebas
dari korupsi.
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“ Upaya penguatan pengawasan mencakup pemeriksaan,
peninjauan kembali, evaluasi, pemantauan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta berperan dalam
quality assurance. Upaya kongkrit area perubahan ini adalah
membangun Zona Integritas yang meliputi Penerapan SPIP,
Penerapan Whistleblowing System, dan Peningkatan Peran APIP
dalam Data Quality Assurance and Consulting.”

AREA

PENGUATAN
PERUBAHAN PENGAWASAN
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G

una mewujudk
mewujudkan
dkan pemerintahan
pemerintah
han yang bersih
bersih
h dan
d n
da
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
maka
dibutuhkan
di setiap
k pengawasan internall sangat d
b hk
d
kementerian/lembaga. Peran APIP menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan
kinerja BPS terutama pada upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
secara terarah, sistematis dan terpadu.
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada Masing-masing Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah
Penerapan SPIP di BPS ditunjukkan melalui beberapa hal
yang telah dilakukan yaitu telah disusunnya Standard Operating
Procedures (SOP) yang menjadi pedoman di masing-masing

Pedoman pembinaan administrasi yang
dibuat oleh Inspektorat BPS. Dengan adanya
pedoman pembinaan administrasi, BPS pusat
maupun BPS daerah telah berhasil membuat
laporan keuangan dan laporan pengelolaan
BMN dengan lebih baik.
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unit kerja sampai tingkat yang paling rendah (unit eselon
IV). Khusus untuk kegiatan besar seperti Sensus Penduduk
(SP) 2010 dan ST 2013, juga disusun pedoman administrasi
khusus bagi para pengelola keuangan di pusat dan daerah.
Selain penyusunan SOP dan pedoman administrasi, telah
dilakukan pemetaan risiko dengan bimbingan dari BPKP
terhadap kegiatan Statistik Distribusi pada unit Direktorat
Statistik Distribusi dan kegiatan Audit pada unit kerja
Inspektorat Utama. Pemetaan risiko untuk kegiatan di unit
kerja lain akan dilakukan tahun 2014.
2. Whistleblowing System
Pada tahun 2010, BPS telah membentuk Sekretariat
Layanan Pengaduan. Menindaklanjuti upaya tersebut, pada
tahun 2013 BPS membangun Whistleblowing System, suatu
wadah untuk menampung laporan/pengaduan adanya suatu
perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan
BPS, baik di pusat maupun di daerah. Whistleblowing System
dapat diakses pada http://pengaduan.bps.go.id/. Pada sistem
ini, kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin sesuai Azas
Perlindungan Pelapor. Adapun materi pengaduan yang dapat
dilaporkan ke Whistleblowing System antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pelanggaran terhadap kode etik
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
Pelanggaran sumpah jabatan
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS
Pelanggaran hukum pidana
Mal administrasi
Pelayanan publik yang tidak memuaskan (dapat merugikan
pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum)
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Dari sejumlah kasus
yang diadukan melalui
whistleblowing system,
hampir seluruhnya dapat
ditindaklanjuti yang
mengakibatkan beberapa
orang pegawai dimutasi,
diberhentikan dari PNS,
dijatuhi hukuman disiplin,
dsb



Tim Sekretariat Pelayanan Pengaduan (SPP) merekomendasikan penyampaian pengaduan pada Whistleblowing
System melalui SMS maupun website. Namun demikian, Tim
SPP juga menerima layanan laporan pengaduan melalui email,
kotak pengaduan, atau langsung mendatangi kantor Tim SPP.
Pengaduan yang masuk melalui email, kotak pengaduan, atau
secara langsung akan di-entri ke database oleh Staf Tim SPP.
Untuk pengaduan melalui website, pegawai harus melakukan
login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, pegawai
dapat melakukan registrasi untuk membuat akun baru.

Kirim SMS notifikasi
pengaduan ke tim
SPP & ketua Satgas

Mengadakan rapat
analisis kelayakan audit

rapat analisis pengaduan,
membahas pengaduan yang
masuk

PENGADUAN
- Filter blacklist number
- Mengatur Lalu lintas SMS

Sekretaris SPP

Ya

Pengaduan
layak Audit?

Ya
Pengaduan
lengkap/Wajar
?

Penasehat

Satgas

kirim notifikasi bahwa
y belum lengkap
pengaduannya

SMS

Tidak

Termasuk
Audit
investigasi?

Database

WEB

T
Sekretaris SPP

Kelola pengaduan

Operator

Sekretaris SPP
Entri Pengaduan
g

Mengirim tanggapan
Whistleblower/
Pelapor
Memilah kategori
pengaduan

Staf SPP
LAINNYA

Sekretaris SPP

Diagram Alur Proses
Whistleblowing System

Tidak
Berhubungan
dengan satker
di BPS?

Tidak

Membuat tanggapan terhadap pengaduan
Sekretaris SPP
Ya

Kirim email notifikasi ke
satker melalui sistem

Sekretaris SPP
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Sedangkan untuk pengaduan melalui SMS, setiap
pengaduan yang masuk akan difilter kemudian
dientri ke database oleh Operator Tim SPP.
Grafik analisis progres
pengaduan pada
website whistleblowing
system.

Seluruh pengaduan yang masuk ke dalam database akan
dipilah oleh Sekretariat SPP berdasarkan kategori pengaduan.
Kategori pengaduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu audit
investigasi dan audit lainnya. Setiap kategori pengaduan
memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Selain dapat melakukan pelaporan atau pengaduan, pada
website Whistleblowing System, pengunjung dapat melihat
analisis progres pengaduan yang dilaporkan. Dengan adanya
analisis progres pengaduan pada website Whistleblowing System,
diharapkan semua insan BPS dapat mengikuti
perkembangan kasus-kasus yang diadukan di BPS.
Melakukan Audit kemudian

membentuk Tim Auditor

Upload laporan hasil Audit

Ya

Sekretaris SPP

Tim Auditor

kirim notifikasi bahwa
pengaduannya tidak layak audit

menanggapi
laporan hasil audit

Tidak
Sekretaris SPP
Sekretaris SPP

Whistleblower
System

3. Peningkatan Peran APIP dalam Data Quality
Assurance and Consulting
Untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi
unit kerja serta output yang dihasilkan oleh unit
kerja telah memenuhi quality assurance dan quality
consultant, upaya reformasi yang telah dilakukan
dalam meningkatkan peran Aparat Pengendalian
Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut:
a. Diklat Kompetensi APIP

Membaca dan
menanggapi pengaduan

Satker

Sebagai upaya penguatan sistem pengendalian
intern BPS, setiap tahun APIP BPS diikutsertakan
dalam berbagai diklat kompetensi guna membekali
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mereka dengan pengetahuan tentang pengawasan. Diklat yang
diikuti antara lain diklat sistem pengendalian manajemen,
diklat sistem administrasi keuangan negara, audit kinerja,
audit investigasi, audit pengadaan barang dan jasa, dan evaluasi
LAKIP. Diklat kompetensi ini diselenggarakan oleh BPKP.
b. Pelatihan oleh Unit Kerja Teknis (Subject Matter)
Pelatihan teknis oleh subject matter dilakukan agar APIP
BPS dapat melakukan audit kinerja terkait dengan tugas, fungsi
dan output unit kerja teknis (subject matter). Pelatihan yang
diselenggarakan berupa pelatihan pada proses pengumpulan
data, pengolahan dan penyajian data. Hingga saat ini, telah
ada dua jenis pelatihan teknis yang diikuti oleh APIP BPS,
yaitu pelatihan instruktur daerah untuk kegiatan Sensus
Pertanian pada tahun 2013 dan Pelatihan Penghitungan
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Batam
pada tahun 2014. Dampak dari adanya pelatihan ini adalah
terciptanya APIP yang memahami proses kegiatan statistik
dengan baik sehingga dapat menunjang kegiatan audit kinerja.

Beberapa contoh modul diklat
kompetensi APIP. Melalui
keikutsertaan dalam berbagai
diklat kompetensi, APIP BPS
semakin profesional dalam
melakukan tugas dan fungsinya
guna peningkatan penguatan
pengawasan di lingkungan BPS.

c. Monitoring Kualitas
Demi mendapatkan data yang berkualitas, BPS telah
melakukan berbagai usaha perbaikan salah satu diantaranya
adalah melakukan kegiatan monitoring pada setiap kegiatan
sensus atau survei yang diselenggarakan BPS. Tujuan
monitoring kualitas secara umum adalah untuk mengetahui
kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaan pencacahan, mengetahui tingkat ketelitian isian
(content) kuesioner, dan untuk memberikan masukan secara
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cepat melalui short messages service (SMS) pada Kepala BPS
kabupaten/kota dan pimpinan BPS tentang adanya indikasi
penyimpangan SOP dan kesalahan isian untuk dapat segera
ditindaklanjuti. Sampai saat ini, kegiatan monitoring kualitas
telah dilakukan pada kegiatan Sensus Penduduk 2010, Survei
PPLS 2011, Survei Potensi Desa, dan Survei Biaya Hidup
(SBH).
d. Melakukan Audit Kinerja Sensus Pertanian (ST) 2013
Sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK agar Inspektorat
melakukan audit kinerja, pada tahun 2013 APIP BPS
melakukan Audit Kinerja ST 2013 yang mencakup kegiatan
persiapan, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan. Audit
pada tahap persiapan dilakukan di unit kerja terkait di BPS
pusat, sementara audit pada tahap pelaksanaan lapangan dan
pengolahan dilakukan di BPS provinsi/kabupaten/kota yang
terpilih menjadi sampel.

Salah satu contoh monitoring kualitas yang dilakukan oleh BPS. Dengan
adanya kegiatan monitoring kualitas, diharapkan data yang dihasilkan
semakin terpercaya dan berkualitas.
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e. Melakukan Pendampingan Pemeriksaan Kinerja oleh BPK.
BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan kinerja di BPS
yaitu pemeriksaan kinerja kegiatan Survei Harga Konsumen
(SHK) pada tahun 2012 dan pemeriksaan kinerja pengolahan
data sensus/survei yang dilakukan pada tahun 2013. Pada
kedua pemeriksaan ini, APIP turut mendampingi BPK
melaksanakan wewenangnya. Dengan adanya kerjasama ini,
APIP berhasil menjembatani unit kerja teknis (subject matter)
yang menjadi auditan dengan tim BPK dan memastikan bahwa
subject matter dapat memberi tanggapan serta menindaklanjuti
apa yang direkomendasikan oleh BPK.
f. Sosialisasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
BPS terus berupaya memperbaiki kualitas kelembagaan.
Untuk mendukung upaya tersebut, APIP BPS sebagai Unit
Penggerak Integritas telah melakukan sosialisasi Pembangunan
Zona Integritas pada tahun 2013.
Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap
seluruh jajaran pimpinan BPS tentang komitmen untuk
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai
tindak lanjut dari kegiatan ini, pada tanggal 10 Februari
2014, BPS mencanangkan program Pembangunan Zona
Integritas. Pencanangan ini merujuk pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.
Piagam pencanangan ditandatangani oleh Kepala BPS
Suryamin, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana,
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain,
dan Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muh.
Yusuf Ateh. Dengan adanya Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas, diharapkan BPS dapat menjadi lembaga yang dapat
mewujudkan WBK dan WBBM.
Guna menambah pengetahuan tentang pembentukan unit
kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), BPS telah
mengundang Unit Penggerak Integritas (UPI) Kementerian

Varia statistik sebagai sarana
komunikasi di lingkungan
BPS, berperan dalam uoaya
sosialisasi dan internalisasi
menuju BPS yang bebas
Korupsi.
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BPS terus berupaya memperbaiki kualitas
kelembagaan antara lain dengan mencanangkan
pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada tanggal 10 Februari 2014.
(sumber gambar: website KPK dan detik finance)

Keuangan RI (Kemenkeu RI) untuk knowledge sharing pada
tanggal 12 Maret 2014. Kemenkeu RI merupakan institusi
pertama yang berhasil memperoleh predikat WBBM dari Tim
Penilai Nasional yang dikomandani oleh Kemen PAN-RB, RI
pada Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2013
melalui 5 (lima) unit kerjanya.
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“ Penguatan akuntabilitas kinerja BPS dilakukan melalui
penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)
BPS, pengembangan sistem manajemen kinerja BPS dan
penyusunan serta revisi IKU (Indikator Kinerja Utama).
Beberapa upaya yang dilakukan meliputi review Renstra
dan IKU, penyusunan Perka BPS tentang SAKIP, serta
penyusunan SAKIP online. Salah satu hasil dari upaya
penguatan adalah peningkatan predikat hasil penilaian SAKIP
yang semula ‘C’ (kurang) pada tahun 2010 menjadi ‘B’ (baik)
pada tahun 2013.”

AREA

PENGUATAN
PERUBAHAN AKUNTABILITAS KINERJA

Area Perubahan | Penguatan Akuntabilitas Kinerja

A

rea perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan
dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan
yang
y ng berorientasi kepada
ya
kepa
p da hasil (Result Oriented Government).
Penguatan akuntabilitas kinerja BPS mencakup penguatan
sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem manajemen
kinerja organisasi dan penyusunan indikator kinerja utama.
Hasil yang diharapkan dalam area perubahan ini berupa
peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS.
Dengan demikian, BPS berkomitmen kuat untuk meningkatkan
kualitas laporan akuntabilitas baik Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),
LAKIP maupun Evaluasi Program dan Kegiatan melalui
berbagai upaya perbaikan. Sementara itu, evaluasi kinerja BPS
dilakukan melalui penilaian terhadap pencapaian outcome dari




Feedbacck

106

Renstra BPS 2010-2014
Review Renstra BPS 2010-2014
Rancangan Renstra 2015-2019

Rencana Kerja
Anggaran
Indikator Kinerja
Utama

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
BPS oleh
o
Kemenpan RB

BPS meraih predikat B (Baik)
atas hasil penilaian AKIP pada
tahun 2013

Rangkaian
Kegiatan Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
BPS

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam
bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).
Penguatan SAKIP BPS
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu agenda prioritas dalam
upaya penguatan akuntabilitas kinerja. Sistem ini merupakan
instrumen untuk menciptakan transparansi instansi
pemerintah dan menjadi ukuran dalam penilaian capaian
prestasi dari lembaga pemerintah. SAKIP meliputi Rencana
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Penyusunan dan Review Renstra BPS
Salah satu agenda Penguatan SAKIP BPS adalah penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) BPS. BPS telah menyusun Renstra
BPS 2010 - 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional
di bidang statistik selama periode 2010 - 2014, yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi BPS. Renstra BPS meliputi
strategi-strategi penguatan data dan informasi statistik dengan
menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good
governance dan clean government. Setiap strategi yang dibangun
diarahkan untuk pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi BPS,
yaitu peningkatan kualitas data. Sebagai upaya peningkatan
kualitas akuntabilitas, BPS telah melakukan tiga kali perubahan

Review Pertama

Review Kedua

Review Ketiga

2011

2012

2013

Merevisi indikator kinerja
dan menggunakan target
indikator yang lebih
terukur.

Merevisi indikator kinerja
dan menambahkan
prioritas kegiatan yang
didasarkan pada hubungan
antara visi, misi, program,
dan kegiatan BPS.

Menyempurnakan arah
kebijakan yang lebih
terintegrasi serta dengan
perubahan jumlah target.

Review Rencana Strategis BPS
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terhadap Renstra BPS 2010-2014 melalui review Renstra pada
tahun 2011, 2012, dan 2013.
Selain melakukan review Renstra 2010 – 2014, BPS juga
telah memulai penyusunan rancangan Renstra 2015-2019
yang merupakan penyempurnaan dari Renstra sebelumnya
dengan indikator kinerja utama yang memiliki tingkat akurasi,
kecepatan, dan cakupan informasi statistik yang disajikan.
Selain itu, rancangan Renstra 2015-2019 ini juga menjadi
Renstra teknokratik BPS sebelum berjalannya pemerintahan
baru periode 2014-2019.

RKT BPS memuat
penjabaran dari sasaran
dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra
BPS melalui berbagai
kegiatan tahunan
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Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPS
Sebagai salah satu komponen dalam penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
sebagai upaya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas, BPS
setiap tahun menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang
dilakukan sebelum pengesahan DIPA. Perencanaan kinerja
tahunan merupakan proses inisiasi dalam penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja K/L berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
RKT BPS berisi rencana capaian kinerja BPS per tahun
anggaran dan memuat penjabaran dari sasaran dan program
pada tahun anggaran tersebut.
Dalam kurun waktu 2010-2013, BPS telah berhasil
menyusun 4 (empat) RKT tahunan. Pada tahun ini, BPS
sedang menyusun RKT BPS Tahun 2014. Penyusunan ini
diharapkan menjadi dasar dalam pengajuan anggaran untuk
mencapai kinerja BPS.
Penetapan Kinerja BPS
Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah,
BPS menyusun penetapan kinerja tahunan yang sebelumnya
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penetapan
kinerja BPS merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak
pengemban tugas atau penanggung jawab kinerja dengan
pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja.
Penyusunan dokumen ini merupakan salah satu upaya
peningkatan kualitas laporan akuntabilitas BPS.

BADA
AN PU
USAT STATI
S
ISTIK
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Komponen Penilaian
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Lakip
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2010

2011

2012

2013

19,6
8,17
6,94
3,83
7,2
45,74
C

22,06
11
9,88
4,66
7,17
54,77
CC

20,39
10,78
9,88
3,92
15,14
60,11
CC

24,29
11,56
10,05
4,52
14,78
65,2
B

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB

Penetapan kinerja BPS menjadi salah satu komponen
penilaian SAKIP BPS yang menjadi acuan dalam pengukuran
kinerja. Sejak tahun 2010, BPS telah merampungkan PK BPS
tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Penyusunan Penetapan
Kinerja BPS 2014 saat ini masih dalam proses penyesuaian
target kinerja dan anggaran yang tersedia pada tahun 2014.
Penyusunan LAKIP BPS
Tujuan umum Penetapan
Kinerja adalah sebagai upaya
intensifikasi pencegahan
korupsi, peningkatan
kualitas pelayanan publik,
dan percepatan untuk
mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
adalah salah satu komponen utama dalam penilaian SAKIP
yang merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi
instansi pemerintah dan berperan sebagai wadah untuk
menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah.
Penyusunan LAKIP BPS adalah perwujudan kewajiban
BPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun.
Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang dipaparkan
dalam LAKIP BPS akan digunakan sebagai feedback untuk
perbaikan kinerja BPS di tahun yang akan datang.
Sebagai upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja
organisasi yang efektif, LAKIP BPS memuat gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan BPS
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi BPS
yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
Upaya BPS dalam peningkatan kualitas laporan
akuntabilitas telah berbuah hasil yang positif ketika pada
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tahun 2013 BPS meraih predikat ‘B’ (baik) dari hasil penilaian
SAKIP oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian ini sekaligus menjadi
penanda trend yang meningkat sejak tahun 2010 dalam hal
akuntabilitas kinerja yang semula berpredikat ‘C’ (kurang).
BPS berkomitmen kuat agar mampu memperoleh hasil yang
lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja BPS
BPS berkomitmen untuk mengembangkan sistem
manajemen kinerja demi mewujudkan sistem akuntabilitas
kinerja yang efektif. Untuk mewujudkan komitmen tersebut,
BPS membutuhkan suatu sistem yang menggambarkan
kondisi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di setiap unitunit kerja. Selain itu, BPS juga harus melakukan evaluasi
terhadap hasil-hasil (keberhasilan atau ketidakberhasilan)
dari program yang dijalankan. Dalam penerapannya perlu
dikembangkan suatu metode pengumpulan data kinerja yang
valid dan dapat diandalkan serta berisi aturan-aturan dan caracara penyusunan sistem manajemen kinerja.
Pengembangan sistem manajemen kinerja yang dilakukan
oleh BPS telah dimulai sejak tahun 2013, yaitu:
a. Penyusunan Perka tentang SAKIP
Perka SAKIP menjadi dasar hukum tata laksana SAKIP
di BPS dan merupakan pedoman penyusunan dokumen
kinerja yang berisi aturan dan tata cara penyusunan SAKIP,
yaitu pedoman penyusunan Renstra, Renja/RKT, PK,
LAKIP, Program dan Kegiatan.
b. SAKIP Online
SAKIP online menyajikan data untuk keperluan monitoring
dan evaluasi kinerja yang bisa diakses oleh pimpinan setiap
saat. Sistem ini juga menjadi sistem dashboard dalam
melihat sejauh mana implementasi kinerja dijalankan.
Sakip online BPS bisa diakses pada halaman http://simonev.
bps.go.id/esakip/.
Penyusunan dan Revisi IKU
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan
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Revisi Pertama

Revisi Ketiga

Menyempurnakan IKU
BPS dengan
menambahkan sasaran
dan indikator yang lebih
terukur.

Menyempurnakan
IKU BPS RI, Eselon I,
BPS provinsi dan
Penyusunan IKU
Eselon II.

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

Revisi Kedua
Revisi Indikator
Kinerja Utama

Menyempurnakan IKU
BPS dengan
menambahkan tingkat
akurasi, kecepatan dan
luas cakupan.

sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU) BPS adalah salah satu upaya besar BPS dalam
membangun sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang
efektif. Penetapan IKU BPS tertuang dalam Perka BPS No.
21 Tahun 2010, yang diselaraskan dengan core business yang
tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama BPS.
Selain itu, penetapan IKU ini merupakan tindakan follow-up
dari Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 dan menjadi
acuan kinerja unit-unit organisasi BPS.
Selama periode 2010-2014, beberapa kegiatan yang telah
dilakukan oleh BPS dalam penyusunan dan revisi IKU adalah:
t Penyusunan IKU BPS, pada tahun 2010 yang tertuang
dalam Perka BPS No. 1 Tahun 2010.
t Revisi IKU BPS pertama, pada tahun 2011 yang tertuang
dalam Perka BPS No. 11 Tahun 2011.
t Revisi IKU BPS kedua, pada tahun 2012 yang tertuang
dalam Perka BPS No. 41 Tahun 2012, menyempurnakan
IKU BPS yang memuat tingkat akurasi, kecepatan dan luas
cakupan.
t Revisi IKU BPS ketiga, pada tahun 2013 yang tertuang
dalam Perka BPS No. 58 Tahun 2013.
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“ Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan
menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan
organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang
diinginkan. Upaya terkait manajemen perubahan di BPS dimulai
dengan pembentukan Tim Manajemen Perubahan, dilanjutkan dengan
penyusunan strategi manajemen perubahan berupa penyusunan
buku-buku panduan perilaku utama pegawai. Sebagai tindak lanjut
dilakukan sosialisasi dan internalisasi dalam beberapa bentuk kegiatan
seperti penyusunan logo RB, knowledge sharing dari instansi lain, apel
siaga dan sosialisasi lain. Selain itu dilaksanakan juga lomba-lomba,
penyusunan buku dan penulisan artikel terkait nilai inti BPS.”

AREA

MANAJEMEN
PERUBAHAN PERUBAHAN
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K

ondisi yang diinginkan BPS telah tercantum dalam visi
BPS yakni sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya
untuk Semua. Guna mencapai visi tersebut gap antara kondisi
sekarang dengan kondisi yang diinginkan harus dikurangi
dengan mentransisikan insan BPS agar dapat mendukung
visi tersebut. Keberhasilan dari transisi tersebut ditentukan
oleh strategi dan pengelolaan terhadap efek-efek perubahan
yang terjadi. Untuk itulah diperlukan tim khusus untuk
merumuskan strategi dan roadmap manajemen perubahan
serta mengawal proses perubahan sampai dengan terciptanya
pemahaman dan kemauan untuk melakukan perubahan setiap
individu BPS.

2010

2011
2
Penyusunan Strategi
Manajemen Perubahan

1
Pembentukan Tim CM

Tahapan Manajemen Perubahan

3

4

Implementasi Strategi

Implementasi Strategi

Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan

2012

2013
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Buku ini merupakan
pedoman bagi pimpinan
dan jajaran struktural dan
berisi pola perilaku ideal
yang harus dimiliki sehingga
dapat dijadikan cermin dan
evaluasi perilaku saat ini

2011

1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan BPS
Salah satu fungsi dari tim ini adalah menyusun dan
mengkomunikasikan strategi manajemen perubahan serta
rencana aksi dalam rangka pelaksanaan perubahan secara
sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja
organisasi. Tim Manajemen Perubahan BPS ini dikukuhkan
berdasarkan Keputusan Kepala BPS (KEPKA BPS) Nomor
544 Tahun 2010 pada tanggal 11 Oktober 2010, terdiri
dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 9 anggota yang dipilih
pimpinan BPS dan mulai aktif menjalankan tugasnya per 11
Oktober 2010.
2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan
Fokus strategi manajemen perubahan yang dirumuskan
Tim CM BPS meliputi (1) Memahami bagaimana perubahan
akan berpengaruh ke manajemen organisasi, pegawai, dan
pemangku kepentingan yang lebih luas, (2) Memahami
bagaimana perubahan akan berpengaruh ke budaya organisasi,
(3) Mendefinisikan peran bahwa pimpinan dan pemangku
kepentingan kunci yang seharusnya pertama berubah, dan (4)
Membangun interaksi yang dapat membangkitkan komitmen
perubahan dan terjadi secara organisasional

2012

Strategi tersebut dapat tercapai jika seluruh insan BPS
memahami, menjiwai, serta melaksanakan secara konsisten
nilai- nilai inti BPS yakni profesional, integritas, dan amanah
Penyusunan Buku Identifikasi Perilaku Budaya
Salah satu strategi yang dilakukan agar dapat mengajak
seluruh insan BPS yakni dengan membangun persepsi
bahwa pimpinan yang pertama berubah. Untuk itu, nilainilai inti kemudian dijabarkan menjadi perilaku budaya dan
diidentifikasi budaya ideal yang dapat dijadikan tolok ukur
bagi pimpinan dan seluruh jajaran struktural BPS.

Buku ini menjadi panduan
bagi setiap insan BPS
dalam berperilaku sehingga
tercipta budaya kerja yang
lebih baik.

Penyusunan Buku Panduan Perilaku Utama Insan BPS
BPS juga telah merumuskan 7 perilaku utama insan BPS
yaitu: (1) efektif, efisien, dan sistemik; (2) kompeten, inovatif,
dan excellent; (3) responsif; (4) akuntabel; (5) dedikatif, disiplin,
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dan konsisten; (6) saling menghargai; (7) jujur, tulus, dan adil.
Tujuh perilaku utama insan BPS ini merupakan budaya kerja
BPS dan diharapkan akan menjadi perilaku keseharian insan
BPS.
3. Implementasi Strategi Manajemen Perubaha
Untuk membangun interaksi dengan seluruh insan BPS
sehingga tercapai komitmen organisasi untuk melakukan
perubahan, diupayakanlah bentuk-bentuk kreatif sebagai
upaya internalisasi dan komunikasi perubahan sebagai berikut.
Penyusunan Logo RB
Logo merupakan suatu bentuk gambar atau lambang yang
memiliki arti tertentu, dan mewakili suatu arti tertentu sehingga
mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
Reformasi Birokrasi BPS merupakan suatu kegiatan yang
menyeluruh sehingga harus dikenal oleh seluruh pegawai BPS.
Untuk itu, dibentuklah logo RB BPS yang memiliki makna
sebagai berikut
Tiga buah puzzle melambangkan tujuan
khusus yang ingin dicapai oleh BPS melalui
Reformasi Birokrasi.

Lingkaran dengan puzzle berbentuk manusia
yang saling berpegangan tangan melambangkan
persatuan insan BPS yang solid dalam
melaksanakan dan menjaga reformasi birokrasi
BPS, berdasarkan area perubahan dalam reformasi
birokrasi BPS.

Kata Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik
merupakan penegasan jati diri tim kerja Reformasi
Birokrasi Badan Pusat Statistik.

Huruf R dan B yang
menjadi satu dengan
warna biru-hijaujingga melambangkan
Reformasi Birokrasi BPS
yang bertujuan untuk
membangun profil
dan perilaku aparatur
BPS yang profesional,
berintegritas tinggi, dan
mengemban amanah
dalam memberikan
pelayanan prima atas
hasil data statistik yang
berkualitas.
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Peningkatan Kapasitas dan Sharing Knowledge Manajemen
Perubahan
Pemahaman
tentang
Manajemen
Perubahan,
terutama bagi para pimpinan dan pengelola Manajeman
Perubahan memerlukan coaching dari konsultan yang telah
berpengalaman, dan share knowledge dari best practice institusi
lain yang sudah melakukan Reformasi Birokrasi, tidak saja dari
lembaga pemerintah, namun juga dari lembaga-lembaga non
pemerintah. Upaya untuk menimba pengalaman misalnya
dilakukan dengan sharing knowledge dengan Dirjen Pajak,
Pertamina, BPK, BRI, Bank Mandiri, Kemen PAN RB, dan
konsultan seperti PWC dan EY.
Internalisasi dan Sosialisasi
Upaya terpenting dalam menyebarkan nilai inti maupun
strategi manajemen perubahan kepada seluruh pegawai BPS
dilakukan melalui internalisasi serta sosialisasi. Sosialisasi
dilakukan secara berjenjang melalui forum seperti Rapat
Teknis Nasional dan Daerah maupun secara masal seperti
apel siaga dengan mengumpulkan seluruh pegawai, majalah
bulanan BPS “Varia Statistik”, serta media online “community.
bps.go.id”

Apel siaga pencanangan
Statcap CERDAS pada
tanggal 18-19 Januari
2010 sebagai program
percepatan RB
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Lomba Program Budaya Internalisasi Nilai-Nilai Inti BPS
Lomba merupakan upaya yang efektif dalam rangka
mengkampanyekan nilai inti dan budaya kerja. Perlombaan
ini digelar dalam rangka memperingati HSN (Hari Statistik
Nasional) 2012 dan diikuti serta dilaksanakan oleh seluruh
insan BPS dari level pusat sampai kabupaten. Berikut jenis
perlombaan yang telah dilaksanakan.
Jenis Lomba
1.Lomba Mars Statistik

2.Lomba Menulis PIA
3.Lomba Yel Yel
4.Lomba Video Klip Visualisasi Budaya
5.Lomba Foto PIA

Pelaksana
Peserta
BPS pusat & 12 direktorat
BPS provinsi & 33 BPS
kabupaten
BPS pusat
108 orang
BPS pusat
33 BPS
provinsi
BPS pusat
33 BPS
provinsi
BPS pusat
138 orang

Lomba Mars Statistik
Salah satu upaya Tim CM untuk
menyosialisasikan nilai inti adalah dengan
menciptakan Mars Statistik yang menggambarkan
budaya.

Mars Statistik
Kami insan statistik, penuh cita mengabdi
Untuk bangsa dan negara tercinta
Kami profesional, kami berintegritas,
kami amanah, itulah janji kami pada negeri
Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia
BPS terpercaya dalam data
Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia
Siapkan dirimu putra bangsa
Berkarya dengan data tuk Indonesia Jaya
Dengan data kita bangun negara
Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadmu
Wahai putra bangsa yang tercinta
Berkarya dengan data tuk Indonesia Jaya
Bergandeng tangan membangun negara
Bergandeng tangan membangun negara
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Lomba Menulis dengan Tema PIA

Kumpulan karya tulis
dari perlombaan ini telah
dibukukan sehingga dapat
dibaca dan menjadi inspirasi
bagi semua insan BPS.

Yel Yel BPS Provinsi
Sumut
Apa Kabar?... Luar Biasa!
BPS!...CERDAS
(mengacungkan tangan)
BPS!... PIA
(tangan menyilang di
dada)
BPS!.... Untuk Semua
(membuka tangan,
sikap menyambut)

Lomba ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana
budaya PIA diinterpretasikan dan dipahami oleh pegawai BPS.
Tema tulisan dalam lomba ini adalah “Implementasi NilaiNilai Inti BPS (Profesional, Integritas, dan Amanah) dalam
Pekerjaan Sehari-hari”. Total karya tulis yang diterima panitia
sebanyak 108 buah. Berikut karya tulis terbaik
1. Juara Pertama : Ateng Hartono, SE, M.Si. dari BPS
Provinsi Sumatera Utara
2. Juara Kedua : Buhari Muslim SST dari BPS Provinsi
Papua Barat
3. Juara Ketiga : Udin Suchaini, A.Md dari Direktorat
Ketahanan Sosial BPS RI
Lomba Yel-Yel
Untuk meningkatkan produktivitas pegawai BPS diperlukan
semangat dari seluruh elemen secara total. Dengan yel- yel
secara psikologis membangkitkan semangat kebersamaan
dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk membudayakan
penggunaan yel yel BPS RI memperlombakan yel-yel dari
seluruh BPS provinsi di Indonesia. Hasilnya 3 yel-yel terpilih
kemudian mendapatkan penghargaan dari BPS RI.
Lomba Foto PIA
Lomba ini bertujuan ‘mengangkat’ budaya PIA yang sudah
dijalankan oleh pegawai. Tema dari lomba foto ini adalah
“Cinta Statistik dari Mata Turun ke Hati”. Total foto yang
diterima panitia sebanyak 138 buah. Berikut tiga karya terbaik
hasil penilaian dewan juri.
1. Juara Pertama : Yuliagnis Transver Wijaya, SST dari
BPS Provinsi Papua Barat
2. Juara Kedua : Wa Ode Zuhayeni Madjida, SST dari
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Juara Ketiga : Purnomo Aji, S.Si. dari BPS Provinsi
Jawa Tengah
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Juara 1
Koordinator Statistik
Kecamatan sebagai ujung
tombak dalam setiap
kegiatan survey dan sensus
tidak jarang mendapatkan
ancaman dari responden yang
menolak diwawancarai

Juara 2
Pencacahan tidak selalu
dilakukan di rumah dengan
kondisi yang mendukung
tetapi juga di sampan dengan
kondisi seadanya asalkan
data dapat terkumpul sesuai
dengan fakta di lapangan.

Juara 3
Pencacahan harus dilakukan
kepada responden yang
terkena sampel tidak
terkecuali responden yang
bermukim di wilayah
sulit, tetapi hal itu tidak
menyurutkan pegawai untuk
melakukan pencacahan.
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Lomba Video Klip Visualisasi Budaya PIA
Lomba ini diadakan guna mengetahui implementasi budaya
PIA yang dilakukan di daerah. Video klip berisi himne/gubahan
lagu serta video keseharian pegawai dalam melaksanakan
budaya PIA dan inovasi-inovasi dalam mendukung program
perubahan

Video visualisasi budaya
BPS Provinsi Gorontalo
yang menggambarkan
pelayanan prima yang
dilakukan oleh pegawai
BPS kepada pengguna
data

Buku - Buku Tentang PIA
Salah satu strategi mengomunikasikan nilai inti selain
dengan lomba dan sosialisasi yaitu dengan penerbitan bukubuku bertemakan perubahan atau PIA. Berikut buku dan media
sejenisnya yang disusun dalam rangka mengkomunikasikan
nilai inti dan perubahan yang ada di BPS :
2011

Cerdas Buku 1
Buku ini merupakan kumpulan cerita dan pemikiran
berdasarkan pengalaman yang dialami sehari-hari oleh
penulis. Topik-topik yang diulas pada buku ini merupakan
pemahaman sederhana bagaimana praktik-praktik keseharian
tentang perilaku budaya yang perlu berubah. Melalui
untaian kata yang lugas, penulis mampu mengingatkan dan
menyentil setiap pembaca untuk senantiasa introspeksi diri
dan bertanya, “Apa yang bisa saya berikan untuk BPS?”
Dan ini sejalan dengan nilai-nilai inti (core values) BPS, yaitu:
Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA).
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Cerdas Buku 2

2011

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Cerdas 1, dimana
buku ini mampu memotivasi pembaca untuk dapat bekerja,
berperilaku, dan melakukan terobosan pemikiran yang lebih
inovatif. Selain itu karena kejadian yang diketengahkan
melekat pada keseharian di kantor, nyata dan objektif serta
mengandung suatu pencerahan mengenai proses berjalannya
reformasi di tubuh organisasi BPS maka buku ini mudah
dipahami.
Mengenali dan Memahami Rencana Perubahan dan
Reformasi BPS
Semua pegawai BPS perlu mendapatkan gambaran tentang
manajemen perubahan yang akan dihadapi BPS secara umum. 2011
Untuk itu, maka disusunlah buku “Mengenal dan Memahami
Manajemen Perubahan Badan Pusat Statistik”. Dengan adanya
buku ini diharapkan seluruh pegawai dapat turut berpartisipasi
mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan baik terhadap
perubahan dan reformasi yang akan dilaksanakan.
Kisah Perjalanan Hidup Hilman Bawono
Buku ini berisi perjalanan seorang Koordinator Statistik
Kecamatan yang jauh dari keramaian kota dan minim fasilitas.
Di dalamnya juga memuat berbagai cerita kehidupan yang
menarik, serta kesan-kesan dari orang di sekitarnya yang
menguatkan integritas Hilman Bawono dalam menghasilkan
data berkualitas. Dengan pelajaran berharga yang tertuang
dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi refleksi bagi seluruh
KSK untuk berkarya mewujudkan visi dan misi BPS.
Buku Tanya Jawab Kemajuan Reformasi Birokrasi BPS
Buku ini berusaha menjawab keingintahuan dari berbagai
pegawai tentang program Reformasi Birokrasi. Dengan format
tanya jawab, buku ini mudah dipahami oleh semua kalangan.
Artikel dalam Majalah Varia Statistik
BPS memiliki majalah internal bulanan Varia Statistik yang
didistribusikan kepada seluruh pegawai BPS dari pusat sampai
daerah. Media ini dimanfaatkan juga untuk menyosialisasikan
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pemikiran dan kebijakan terkait reformasi birokrasi dan PIA
dengan menyediakan rubrik khusus Reformasi Birokrasi yang
memuat artikel-artikel bertemakan perubahan.
Komik PIA
Majalah Varia Statistik juga memuat kolom komik berjudul
“Mbak Pia”. Komik tersebut menceritakan gambaran dari
implementasi PIA dan respon dari berbagai pegawai terkait
perubahan sehingga dapat menghibur sekaligus menanamkan
nilai-nilai PIA pada pembacanya.
Ukuran dan Penilaian
Roadmap RB telah menyediakan ukuran serta kriteria
keberhasilan dalam setiap program yang direncanakan. Untuk
mengukur hal tersebut dilakukan beberapa survei/assessment
sebagai berikut.
Change Readiness Assessment (CRA)
Dilakukan guna mengukur tingkat kesiapan terhadap
perubahan dari sisi pimpinan atau pejabat struktural sebagai
pihak yang pertama kali berubah. Responden dari survei ini
yakni jajaran eselon I dan Eselon II BPS. Hasil dari survei
ini menunjukkan pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen yang cukup tinggi dalam mendukung perubahan.
Survei Kepuasan Pegawai
Dilakukan guna mengetahui sejauh mana kinerja BPS
sebagai suatu instansi pemerintah dalam meningkatkan
“motivasi” dan “kepuasan pegawai” dalam melaksanakan tugas
setelah program perubahan dijalankan. Hasil dari survei ini
ditunjukkan dengan IKP (Indeks Kepuasan Pegawai) dan
ditampilkan dalam dashboard sehingga perkembangan dari
tahun ke tahun dapat diketahui. IKP tahun 2012 sebesar
71,42 yang menunjukkan pegawai puas terhadap perubahan
yang terjadi.
Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan merupakan hal yang penting
dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. Pengetahuan
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yang dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan
kemajuan bagi organisasi itu sendiri terutama dalam upaya
perubahan yang sedang dilakukan.
Manajemen pengetahuan meningkatkan efektivitas
organisasi karena dapat mendorong penggunaan pengetahuan
yang sudah dimiliki (knowledge reuse) untuk meningkatkan
kualitas proses pengambilan keputusan. Selain itu, Manajemen
Pengetahuan juga dapat berperan sebagai alat bantu dalam
proses perubahan atau pun transformasi organisasi, karena
Manajemen Pengetahuan dapat membantu pembentukan
budaya pembelajaran dalam suatu organisasi. Untuk itu BPS
melakukan berbagai upaya untuk mendukung hal tersebut.
Dokumentasi dan Perekaman Kegiatan
Salah satu mata rantai proses manajemen pengetahuan ialah
pencarian dan pengumpulan pengetahuan. Dari proses inilah
manajemen pengetahuan dimulai. Pencarian pengetahuan
dilakukan melalui kegiatan seperti internalisasi dan sosialisasi
yang dilakukan BPS. Kegiatan tersebut merupakan sumber
pengetahuan sekaligus sarana transfer pengetahuan dan proses
pembelajaran.
Oleh karena itu kegiatan berupa internalisasi, sosialisasi,
maupun workshop yang dilakukan dalam rangka perubahan
di BPS dikumpulkan sebagai sumber kemudian direkam ke
dalam format video maupun notulen sehingga dapat disimpan
serta di recall apabila diperlukan. Video dan bahan atau
notulen dari kegiatan tersebut disimpan dalam format CD.
Untuk kegiatan khusus terkait Reformasi Birokrasi bahan dan
rekaman tersebut kemudian diunggah ke dalam portal RB BPS
sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi tim kerja RB BPS.
Knowledge Sharing Forum
Salah satu strategi yang dilakukan oleh BPS guna
mengelola pengetahuan yang bersifat implisit yakni dengan
membentuk forum untuk berbagi informasi dan pengetahuan.
Forum berupa knowledge sharing ini dibudayakan dari level
internal unit kerja sampai dengan sosialisasi ke daerah. Untuk
pengelolaan RB forum dilakukan sebulan sekali dan diikuti
oleh semua ketua pilar RB.

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Knowledge Repository
Pengetahuan yang bersifat eksplisit sangat mendukung
terhadap upaya pembelajaran yang dilakukan. Salah satu upaya
untuk mengumpulkan pengetahuan jenis ini yakni dengan
memanfaatkan teknologi untuk menyimpan pengetahuan
yang ada. Salah satunya yakni dengan membangun portal/
direktori untuk menyimpan pengetahuan dan dapat diakses
oleh semua pegawai.
Upaya ini telah dilakukan BPS sejak tahun 2010 dengan
mengembangkan portal komunitas yang dimiliki. Portal
komunitas tersebut memiliki direktori berupa Ruang Baca
yang memiliki beragam kategori pengetahuan. Konten dari
direktori tersebut berasal dari kontribusi pegawai yang memiliki
pengetahuan yang ingin dibagi kepada seluruh pegawai.
Melalui portal ini pegawai dapat mempelajari pengetahuan
yang ada dan menyebarkan ilmunya kepada pegawai lain.

125

“ Kemajuan pelaksanaan RB dapat dilihat dari kegiatan monitoring
dan evaluasi (monev) pada proses pelaksanaan program RB yang
mencakup tahap persiapan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai,
dan unit-unit yang terkait dalam proses pelaksanaan program RB.
Monev yang dilakukan merujuk pada PerMENPANRB No. 1
Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB). Fokus utamanya adalah penilaian terhadap
langkah-langkah RB BPS yang dihubungkan dengan tujuan
dalam Road Map RB 2010 – 2014 dan Indikator Kinerja Utama
untuk mencapai sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan
RB secara nasional.”

AREA

MONITORING DAN EVALUASI

PERUBAHAN
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B

adan
d Pusat
P
Statistik
S i ik (BPS)
(BP
BPS)
S) sebagai
b i lembaga
l b
pemerintah
i h
non-Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik berupaya mendorong kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi. Untuk itu, dalam rangka penilaian
kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi maka
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik mengacu pada
tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah digariskan Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014.
Untuk mendorong kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
maka diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) meliputi proses pelaksanaan program reformasi
birokrasi yang sedang berjalan termasuk tahap persiapan,
hasil-hasil kerja yang sudah dicapai, dan unit-unit yang terkait
dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi maka BPS merujuk pada
PerMENPANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Fokus
utama dalam Model PMPRB adalah penilaian terhadap
langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPS
yang dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sesuai
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Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (PerMenPAN
dan RB No. 20 Tahun 2010), dan juga dihubungkan dengan
Indikator Kinerja Utama dalam rangka pencapaian sasaran dan
indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara
nasional sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010).
1. Pelaksanaan Monev RB dengan PMPRB
Monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kemajuan
pelaksanaan program RB serta mengetahui faktor-faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi
untuk digunakan oleh Tim Reformasi Birokrasi untuk
perbaikan (ditindak-lanjuti) pada periode selanjutnya. Untuk
lebih mengfokuskan penilaian pelaksanaan monev RB
melalui PMPRB yang memiliki beberapa tujuan antara lain
menilai keterkaitan langkah-langkah yang digunakan dengan
tingkat keberhasilan pelaksanaan IKU RB, membandingkan
keberhasilan dengan instansi lain, menjembatani bench learning
antar instansi, menyusun profil reformasi birokrasi secara
nasional, dan menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan RB
secara nasional.
2. Pelaksanaan dan Proses PMPRB
Proses PMPRB sejak dimulainya proses pertama dilakukan
penilaian hingga menjadi proses rutin yang harus dilakukan
oleh setiap instansi pemerintah seperti pada gambar di halaman
130 (atas). Sedangkan proses PMPRB yang harus dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik adalah seperti pada gambar di
halaman 130 (bawah).
3. Komponen dan Tahapan PMPRB
PMPRB memiliki 2 (dua) komponen yang disebut dengan
Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen
pengungkit adalah seluruh aspek internal organisasi instansi
pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk
mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat/pengguna
layanan, SDM aparaturnya dan bagi komunitas lokal, nasional
dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi
tujuannya. Komponen pengungkit dalam PMPRB ini terdiri
dari 5 kriteria yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis,
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Kerangka proses pelaksanaan PMPRB Nasional

Kerangka
K
k proses pelaksanaan
l k
PMPRB dii BPS
BP
PS

Laporan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik 2010-2014

Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber
Daya, dan Proses.
Sedangkan komponen hasil merupakan output dan/atau
outcome yang dihasilkan komponen pengungkit yang tidak
hanya dirasakan oleh pihak eksternal tetapi juga pihak internal
organisasi. Komponen hasil dibagi menjadi 4 (empat) kriteria
yaitu: Hasil Pada Masyarakat/Pengguna Layanan, Hasil Pada
SDM Aparatur, Hasil Pada Komunitas Lokal, Nasional, dan
Internasional serta Hasil Kinerja Utama.
4. Anatomi dan Fitur PMPRB
Adapun hubungan antara pelaksanaan 9 program mikro RB
dengan PMPRB dijelaskan sebagai berikut:

HASIL

Sumber Daya

MODEL
PMPRB
Hasil
Kinerja
Utama:

Hasil pada SDM Aparatur
PROSES

KEPEMIMPINAN

PENGUNGKIT

Perencanaan
Kemitraan dan Sumber
Daya

Hasil pada Masyarakat/
Pengguna Layanan

HASIL
KINERJA
UTAMA

Hasil Pada Komunitas Lokal,
Nasional, dan Internasional

IKU dari 9
Program RB

IKU K/L dalam
RPJMN Terkait
Indikator
Keberhasilan
RB Nasional

INOVASI DAN PEMBELAJARAN
5 Kriteria dan
20 sub- Kriteria

4 Kriteria dan
8 sub- Kriteria
Sasaran dan
Indikator
Keberhasilan
RB

9 Program
Mikro RB

Keterkaitan antara program mikro RB dengan PMPRB
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5. Unit Kerja yang Dinilai
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan
Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada hasil penilaian masingmasing unit kerja. Oleh karena itu, perlu menetapkan unit
kerja yang dinilai, Badan Pusat Statistik telah menetapkan
unit kerja yang dinilai yaitu: 7 (tujuh) unit kerja untuk tingkat
Eselon I (5 Kedeputian, 1 Sekretaris Utama, 1 Inspektorat
Utama) dan 33 unit kerja untuk Eselon II (33 BPS Provinsi)
Cakupan penilaian PMPRB adalah 60% yang dilakukan oleh
asesor untuk penilaian mandiri yang terdiri dari penilaian
komponen pengungkit dan penilaian komponen hasil.
Sedangkan 40% yang dilakukan oleh responden untuk survei
online yang terdiri dari survei komponen pengungkit.

Langkah-Langkah Penilaian PMPRB
Langkah-langkah teknis penilaian dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Menunjuk dan Menetapkan Asesor
Penilaian komponen pengungkit dilakukan oleh dua penilai
yaitu oleh Asesor dengan bobot 60%, dan oleh hasil survei
internal dengan bobot sebesar 40%.
Tersedianya Asesor yang akan memberikan penilaian atas
seluruh komponen Pengungkit dan Hasil menjadi aspek yang
sangat penting. Dengan demikian maka dibentuk Tim Asesor
yang ditunjuk pada setiap tingkat eselon I dan Asesor untuk
penilaian Provinsi. Pemilihan
asesor dikoordinasi oleh
Ketua Tim Asesor yaitu
Inspektorat. Pejabat yang
menjadi
Asesor
adalah
tingkat eselon III dan IV yang
dipandang mengetahui seluk
beluk pelaksanaan tugas unit
kerjanya dengan baik.
Penetapan 26 Asesor di BPS
dilakukan dalam bentuk
Surat Keputusan Kepala

Suasana rapat
Tim Asesor
PMPRB BPS
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BPS No. 255 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, yang
menyebutkan tugas Asesor antara lain memberikan penilaian,
membuat rencana Laporan Rencana Perbaikan dan Tindak
Lanjut beserta Rencana Aksi, dan menyampaikan laporan
PMPRB.

2. Penyiapan Sistem Online

Suasana
penyiapan sistem
PMPRB online

Penilaian PMPRB dilakukan secara
online yang selanjutnya disebut
PMPRB Online. PMPRB Online ini
merupakan sebuah instrument bantu
berupa aplikasi teknologi informasi
(IT) berbasis web yang diharapkan
dapat memudahkan dan mempercepat
proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan
RB yang dilakukan BPS dalam hal
Pengumpulan Data, Pengolahan
Data, Evaluasi data, dan Monitoring
serta memudahkan proses saling
belajar (bench learning) secara Real
Time Online. Penyiapan sistem online antara lain penyiapan
pelaksana yang terlibat dalam penilaian, data yang perlu
dimasukkan ke dalam sistem, dan format kode unit kerja dan
akun asesor.

3. Melakukan Survei Internal
Langkah lain yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam
PMPRB adalah melakukan survei internal terhadap kriteria
kriteria dalam komponen komponen pengungkit. Hasil survei
ini melengkapi hasil penilaian asesor sebesar 40%.
Survei
dilakukan kepada pegawai yang dipilih secara acak dengan
pemilihan sampel dari subdirektorat metodologi sensus dan
survei BPS. Sehingga diperoleh informasi populasi target
adalah semua pejabat BPS pusat dan daerah (tidak termasuk
pejabat eselon I, asesor, pejabat yang sedang tugas belajar atau
kursus) dengan jumlah total sebanyak 360 responden.
Survei ini dilakukan untuk melihat bagaimana opini pegawai
terhadap sub kriteria pada komponen pengungkit dan Sub
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Kriteria hasil
pengukuran
motivasi dan
kepuasan pegawai pada Kriteria Hasil pada
SDM Aparatur-Komponen
hasil.

STRATA

PUSAT
Populasi

Eselon

Fungsional
Tertentu

Fungsional
Umum

DAERAH

Sampel

Populasi

TOTAL

Sampel

Populasi

Sampel

II

25

8

33

12

58

20

III

80

10

196

22

276

32

IV

223

16

585

39

808

55

Prakom

27

8

0

0

27

8

Statistisi

155

14

109

14

264

28

Auditor

28

8

0

0

28

8

Lainnya

72

10

13

13

85

23

SMA

284

20

520

34

804

54

DIII

126

12

198

20

324

32

DIV

177

16

236

22

413

38

Survei dilakS1
232
16
24
539
40
307
S2/S3
63
10
12
97
22
sanakan secara
34
TOTAL
3723
360
1492
148
2231
212
online
dan
setiap responden mendapatkan akun masing-masing untuk login ke dalam
Alokasi sampel
PMPRB
untuk
sistem PMPRB Online. Untuk mempertahankan obyektifitas
pegawai
BPS
maka setiap responden dapat mengganti password dari setiap
akunnya. Pelaksanaan survei internal ini dilakukan serentak
pada BPS RI dan satker BPS di 33 Provinsi pada tanggal 12-22
November 2012. Inspektorat sebagai koordinator melakukan
monitoring terhadap pengisian kuesioner terhadap kelengkapan pengisian, jika ada yang
belum lengkap maka dapat
meminta kepada pegawai (responden) untuk segera melengkapi pengisian kuesioner.
Hasil pengisian kuesioner
oleh responden bersifat tetap
dan tidak dapat diganggu
gugat
karena
langsung
terekam dalam sistem online
KemenPAN&RB.
Hasil
pengisian kuesioner dalam
kaitan terhadap komponen
pengungkit
akan
secara
otomatis
diperhitungkan
Tampilan website PMPRB online
sebagai 40% nilai komponen
pengungkit.
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4. Melakukan Survei Eksternal dan Pengumpulan Data
Sekunder
Penilaian komponen hasil menggunakan data yang diperoleh
melalui survei (data primer) atau data kinerja instansi (data
sekunder) yang disediakan oleh Biro Kepegawaian, BPS
maupun melalui Direktorat Diseminasi Statistik BPS. Survei
yang dilakukan antara lain untuk (i) pengukuran kepuasan
masyarakat/pengguna layanan dan hasil yang dirasakan oleh
pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial
yaitu dengan Survei Kebutuhan Data (SKD) dan Survei
Kepuasan Konsumen (SKK), (ii) Pengukuran motivasi dan
kepuasan pegawai yaitu Survei Kepuasan Pegawai (SKP).

5. Penilaian Komponen Pengungkit dan Hasil
Mekanisme penilaian dilakukan secara self-assessment atau
penilaian mandiri. Dalam melakukan penilaian mandiri, Tim
Asesor harus memberikan penilaian terhadap masing-masing
kriteria dan sub-kriteria secara obyektif dan professional. Oleh
karena itu, setiap penilaian harus didukung oleh bukti dan
analisis yang memadai. Untuk memastikan bahwa proses
penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BPS dilakukan
dengan benar, Kementerian PAN&RB akan melakukan
pendalaman atas hasil penilaian yang dilakukan BPS. Hal
yang dilakukan oleh Asesor antara lain:
a. Menyiapkan kertas kerja penilaian secara offline.
Kertas kerja ini merupakan alat bantu asesor dalam
menguraikan proses penilaian yang dilakukan oleh
asesor atas dasar bukti-bukti yang relevan, sintesis
kondisi obyektif unit kerjanya saat ini, hal yang
sudah baik, dan hal yang perlu diperbaiki, harus
dilaksanakan, yang akan sangat bermanfaat ketika
melakukan Panel dengan Inspektorat;
b. Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan;
c. Melakukan sintesis tahapan Plan-Do-Check-Act
setiap Sub Kriteria pada masing-masing Kriteria
untuk komponen Pengungkit;
d. Melakukan penilaian berdasarkan data hasil Survei
untuk komponen hasil;
e. Mengungkap hal yang sudah baik, hal yang perlu
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diperbaiki/perlu dilakukan dan tindak lanjut
perbaikan;
f. Melakukan penilaian pada setiap sub kriteria;
g. Memasukkan penilaian ke dalam sistem online.

Tampilan
T
ill website
b i PMPRB online
li

6. Merancang Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut Unit
Kerja
Dalam model PMPRB tindak lanjut dan rencana perbaikan
memiliki peran yang sangat penting, karena Model PMPRB
menganut pendekatan perbaikan berkelanjutan. Sehingga
Asesor wajib merumuskan hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang
perlu diperbaiki, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan.
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7. Menyampaikan dan Melaporkan Hasil Penilaian
Setelah melakukan penilaian, baik untuk komponen
pengungkit dan hasil maka asesor menyerahkan kertas kerja
yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerjanya secara
resmi kepada Inspektorat. Selanjutnya Inspektorat melakukan
verifikasi dan klarifikasi terhadap hasil penilaian asesor. Hasil
penilaian tersebut akan menjadi bahan diskusi Panel.
Dalam PMPRB panel sangat memegang peranan penting.
Panel dilakukan untuk beberapa hal, antara lain:
a. Mengecek ulang kelengkapan seluruh hasil
penilaian, bukti-bukti yang diperlukan;
b. Memverifikasi hasil penilaian seluruh unit kerja;
c. Memperoleh gambaran sementara dan final dari
penilaian instansi;
d. Menjadi
ajang
pertukaran
pengetahuan,
pengalaman, dan pemahaman;
e. Menjadi tempat untuk membangun standarisasi
bukti-bukti dan penilaian di instansi
f. Memperoleh kesepakatan.
Panel PMPRB pada Badan Pusat Statistik, terdapat 3 (tiga)
tingkatan panel, yaitu:
a. PANEL 1: Verifikasi dan melihat kelengkapan
penilaian;
b. PANEL 2: menghitung dan men setup nilai
pelaporan mandiri BPS;
c. PANEL 3: Finalisasi dan konfirmasi pelaporan
mandiri BPS
Panel 1 dan 2 dilakukan pada tanggal 28 s.d. 30 November
2012 sedangkan untuk panel 3 dilakukan pada tanggal 27
Desember 2012. Pada Panel 1 dan 2 membahas tentang
verifikasi kelengkapan penilaian dan penghitungan dan setup
nilai. Sedangkan pada panel 3 membahas tentang penyampaian
hasil akhir secara online.
Sebelum dilakukan penyampaian hasil kepada Kementerian
PAN dan RB melaui panel 3, Inspektur Utama telah
melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BPS. Inspektur
Utama melaporkan hasil penilaian tersebut secara online
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kepada Kepala BPS dan membuat penyajian khusus membahas
hasil penilaian dengan pimpinan.
Adapun hasil penilaian PMPRB di Badan Pusat Statistik
adalah sebagai berikut:
8. Menyampaikan Hasil Penilaian ke KemenPANRB
Setelah Kepala BPS menyetujui hasil penilaian, maka
Inspektorat Utama mengirim hasil penilaian ke Kementerian
PAN dan RB. Sekali hasil penilaian sudah terkirim, maka
pengiriman sudah final dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik
kembali.

Cover buku laporan hasil PMPRB BPS

8. Analisis Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan
untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian/Lembaga dan menilai keberhasilan
reformasi birokrasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di
BPS didasarkan pada best practices dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
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Dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan menilai keberhasilan reformasi birokrasi,
Tim Penjaminan Kualitas mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Profil pelaksanaan RB BPS

Road Map
Monitoring dan Evaluasi dalam Reformasi Birokrasi adalah
bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
(GDRB) yang disusun dan dilaksanakan minimal 6 (enam)
bulan sekali dan 1 (satu) tahun sekali. Hal ini merupakan
rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan
ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per
enam bulan dan satu tahun yang jelas.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi 2 kegiatan,
yaitu kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi. kegiatan
monitoring dilaksanakan setiap semester, sedangkan kegiatan
evaluasi dilaksanakan setiap tahun, adapun tahapan kegiatan
monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
a. Desk Monitoring dan Evaluasi
Desk monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan
monitoring dan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan
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Reformasi Birokrasi. Dokumen yang digunakan adalah
laporan kegiatan Reformasi Birokrasi yang memuat
Program, Kegiatan, dan Hasil yang diharapkan pada
tingkatan mikro yang tertuang dalam Road Map
Reformasi Birokrasi 2010- 2014 (Permenpan Nomor 20
Tahun 2010) yang meliputi 8 area perubahan program
dan 24 target/sasaran.
b. Field Monitoring/Observasi Lapangan
Observasi lapangan merupakan kegiatan monitoring
dan evaluasi lanjutan untuk lebih meyakinkan atas reviu
dokumen yang telah dilakukan. Observasi lapangan
juga ditujukan untuk melihat kemajuan dan dampak
strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.
c. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi
Analisis hasil monitoring dan evaluasi merupakan
kegiatan akhir dari tahapan pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi. Analisis dilakukan dengan
membandingkan hasil penilaian lapangan pada tahap
pengajuan dokumen usulan reformasi birokrasi, rencana

Area perubahan RB hasil PMPRB BPS tahun 2012
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pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan
dalam road map reformasi birokrasi dengan kemajuan
dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil
desk monitoring dan evaluasi serta observasi lapangan.
Analisis hasil monitoring dan evaluasi untuk kegiatan
monitoring, akan memberikan kesimpulan dan saran
yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen
dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas
rencana aksi yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu
pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Adapun tools yang digunakan pada dasarnya merupakan
satu instrumen untuk mengukur tingkat kecukupan saja,
selain itu masih dimungkinkan untuk menggunakan
instrumen-instrumen lain untuk menganalisis data/
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara,
konfirmasi, klarifikasi, dan data hasil survei.
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BAB

CAPAIAN
REFORMASI BIROKRASI
BPS 2010-2014

“ Bagai menaiki anak tangga, upaya reformasi birokrasi
BPS dilakukan terus menerus, tahap demi tahap
menuju puncak sasaran yang ingin dituju. Dengan
berpegang pada nilai inti: profesional, integritas, dan
amanah, BPS terus berupaya meningkatkan kinerja
internal untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang
diberikan hingga mendapat pengakuan yang baik oleh
pihak eksternal. Belajar dari pengalaman, capaian
yang telah diraih semakin menambah kapasitas dan
kapabilitas sumber daya yang menopang keberhasilan
reformasi birokrasi yang tengah berjalan.”
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U

paya reformasi birokrasi yang dilaksanakan BPS mengarah
pada sasaran keberhasilan reformasi birokrasi seperti yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun
2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan RB. Sasaran
keberhasilan reformasi birokrasi adalah: (1) Terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (2) Terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
dan (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.

SASARAN

INDIKATOR

Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja
birokrasi

Efektivitas Pemerintahan

Opini BPK (WTP)

Peringkat Kemudahan Berusaha

Instansi Pemerintah yang
Akuntabel

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
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SASARAN 1:
BPS YANG BERSIH DAN BEBAS KKN MELALUI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Salah satu sasaran keberhasilan RB adalah terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui upaya
perbaikan kualitas kelembagaan. Beberapa fokus perbaikan
tersebut adalah meningkatkan kepatuhan pengelolaan
keuangan, menyelenggarakan pemerintahan yang transparan
dan akuntabel, serta mewujudkan tujuan organisasi secara
efisien dan efektif serta taat pada peraturan. Hal tersebut
dilakukan guna mewujudkan zona integritas dan menciptakan
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).
1. Upaya, Capaian dan Outcome
Sampai tahun 2014, capaian yang telah diperoleh BPS
dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
adalah sebagai berikut.
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2. Penghargaan
Opini audit BPK dengan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) merupakan salah satu indikator sasaran
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. BPS
telah meraih opini WTP selama dua tahun berturut-turut
(untuk laporan keuangan BPS tahun 2011 dan 2012). Opini
ini didapat berdasarkan audit BPK pada tahun 2012 dan 2013
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan BPS.
Disamping itu BPS juga telah mengimplementasikan
Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
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Penerimaan
Penghargaan
WTP dari BPK

Pemberantasan Korupsi di lingkungan internal. Secara mandiri
BPS telah melaksanakan assessment terhadap beberapa pejabat
struktural dan staf di unit kerja non teknis dalam rangka
menyusun Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti
Korupsi (Strakom PBAK). Atas upaya yang telah dilakukan
ini, pihak Kementerian PPN/Bappenas telah menyatakan
bahwa seluruh target yang diharapkan dari Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh BPS telah
tercapai dan mendapatkan penilaian dengan predikat warna
hijau (Memuaskan).
Hasil
penilaian
Strakom
PBAK
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SASARAN 2:
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEGIATAN
PEMERINTAHAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Banyaknya faktor yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan
sebagai Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas dan
kualitas kinerja publik serta taat pada hukum. Sesuai dengan amanah
reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia, BPS berupaya untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara
meningkatkan kinerja sumber daya aparatur, sistem kelembagaan
(organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, efisiensi
dan efektifitas kerja, dan perbaikan peraturan perundang-undangan.
Disadari bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ini
dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya terus menerus secara
lebih komprehensif dan terintegrasi.
1. Upaya, Capaian, dan Outcome
Capaian yang telah diperoleh BPS selama kurun waktu 2010-2014
dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan/
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut.
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2. Penghargaan
Peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP menjadi salah satu
indikator capaian sasaran reformasi birokrasi: meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. BPS secara terus
menerus berusaha untuk memperbaiki kualitas SAKIP dari
tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan-RB,
LAKIP BPS terus mengalami peningkatan, dari peringkat C
(Agak Kurang) di tahun 2010 menjadi B (Baik) di tahun 2013.

Penghargaan atas
kualitas SAKIP
dan LAKIP

Capaian Efektifitas Pemerintahan

(1)
Kepatuhan pelaporan BMN
terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian
laporan BMN
Realisasi inventarisasi dan
penilaian BMN
hƟůŝƐĂƐŝDEƚĞƌŬĂŝƚƉĞŶŐgunaan, pemanfaatan, dan
underlying assets penerbitan
surat berharga syariah negara

(2)
Kementrian
Keuangan

(3)
2012

(4)
Nasional

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS RI

Kementrian
Keuangan
Kementrian
Keuangan

2012

Nasional

BPS RI

I

2012

Nasional

BPS RI

II

Penyerapan Anggaran Terbaik

KPPN

2013
2010

Nasional
Kabupaten

BPS RI
BPS Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara
BPS Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah
BPS Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat
BPS Kab. Tebo, Jambi

II
III

Jenis Penghargaan

Penyelenggara

KPPN

Tahun

Level

2011

Kabupaten

BPS Kab. Saumlaki,
Maluku

Peringkat
(6)
I

II
I
I
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Jenis Penghargaan

Penyelenggara

Tahun

Level

(1)

(2)

(3)

(4)

KPPN

KPPN

Kanwil DJPB
Provinsi
KPPN

Satker terbaik pertama dalam
pengajuan SPM, Rekonsiliasi
dan penyampaian Laporan ke
KPPN
Penghargaan atas Pengelolaan
APBN

Penyusunan Laporan Keuangan
ƟŶŐŬĂƚh<WƚĞƌďĂŝŬ

2013

2013
2014

KPPN

2010

KPPN

2012

KPPN

Satker Berprestasi kategori
Pelaksana Anggaran
Manajemen Pencairan Dana
APBN
Satker Terbaik Pertama untuk
kategori perencanaan kas

2012

2013

KPPN

2012

KPPN

2012

KPPN

2013

KPPN

KPPN

KPPN

2010

2011

2012

Kabupaten

Kabupaten
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS Kab. Wajo,
Sulawesi Selatan
BPS Labuhanbatu,
Sumatera Utara
BPS Kab. Belitung
Timur, Bangka Belitung
BPS Kota Samarinda,
Kalimantan Timur
BPS Kota Tarakan,
Kalimantan Timur
BPS Kab Tana Tidung,
Kalimantan Timur
BPS Kab Mukomuko,
Bengkulu
BPS Kab Tegal, Jawa
Tengah
BPS Provinsi DIY
BPS Kab. Merangin,
Jambi
BPS Kab. Palopo,
Sulawesi Selatan
BPS Kab Tanjung
Jabung, Jambi
BPS Kab. Barabai,
kalimantan Selatan
BPS Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat

BPS Kab
Sumbawa,Nusa Tenggara Barat
BPS Kota Palopo,
Sulawesi Selatan
Kab. Bener Meriah,
Aceh
BPS Kota Medan,
Sumatera Utara
BPS Kota Binjai,
Sumatera Utara
BPS Kab. Tanjung,
Kalimantan Selatan
BPS Kab. Tanjung,
Kalimantan Selatan
BPS Pasaman Barat,
Sumatera Barat
BPS Kab Sragen, Jawa
Tengah
BPS Kab. Pelalawan,
Riau
BPS Kab. Inhil, Riau
BPS Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara
BPS Kab. Kendari,
Sulawesi Tenggara
BPS Kab. Pelalawan,
Riau
BPS Kab. Kotabaru,
Kalimantan Selatan
BPS Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara
BPS Kab. Tanjung
Jabung Barat, Jambi

Peringkat
(6)
I
I
I

I
I
III
I
II
II
I
X
II
II
I

II

I
I
II
II
III
I
I
Harapan I
I
III
II
II
I
IV
III

151

152

Provinsi

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS Kab. Pelalawan,
Riau
BPS Kab Kulon Progo,
DI Yogyakarta
BPS Kab. Kendari,
Sulawesi Tenggara
BPS Kab. Seruyan,
Kalimantan Tengah
BPS Provinsi Sulawesi
Tenggara
BPS Provinsi Jawa
Barat
BPS Provinsi Jambi
BPS Provinsi Nusa
Tenggara Barat
BPS Provinsi Papua
Barat
BPS Provinsi DIY

Provinsi

BPS Provinsi DKI
Jakarta
BPS Provinsi Jawa
Barat
BPS Provinsi Jambi
BPS Provinsi Banten
BPS Provinsi Nusa
Tenggara Barat
BPS Provinsi Papua
Barat
BPS Provinsi Jambi

II

Kabupaten

BPS Provinsi Bangka
Belitung
BPS Provinsi Sulawesi
Tenggara
BPS Provinsi Nusa
Tenggara Barat
BPS Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat

BPS Kab. Sawahlunto,
Sumatera Barat
BPS Provinsi Sumatera Barat
BPS Provinsi Bali

I

BPS Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara
BPS Kota Sibolga,
Sumatera Utara
BPS Provinsi Bali

I

BPS Kab. Tobelo,
Maluku Utara
BPS Kota Sibolga,
Sumatera Utara
BPS Kota Padangsidimpuan, Sumatera
Utara
BPS Kab. Muaro
Jambi, Jambi
BPS Provinsi Bengkulu

III

Jenis Penghargaan

Penyelenggara

Tahun

Level

(1)

(2)

(3)

(4)

KPPN

Penilaian Laporan Keuangan
Tingkat UAPPA-W

Kanwil DJPB
Provinsi
Kanwil DJPB
Provinsi

Kanwil DJPB
Provinsi

Kanwil DJPB
Provinsi

Satker terbaik dalam pengajuan
SPM, Rekonsiliasi, Penyusunan
LPJ Bendahara, penyampaian
Laporan ke KPPN

KPPN

2013

Kabupaten

2010

Provinsi

2011

Provinsi

2012

2013

2010

Kabupaten
Provinsi
Kanwil DJPB
Provinsi
KPPN

Kanwil DJPB
Provinsi
KPPN

2010

Provinsi

2011

Kabupaten

2011

Provinsi

2012

Kabupaten

Peringkat
(6)
II
I
IX
I
II
IV
III
I
III
I
VI
IV
III
III
I
II
V

III
I
I

III
I

II
IV

I
*

V
IV

*Sangat Memuaskan
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Jenis Penghargaan

Penyelenggara

Tahun

Level

(1)

(2)

(3)

(4)

KPPN

2013

Provinsi
Kabupaten
Provinsi

satker dengan kinerja terbaik
dalam kerjasama dengan KPPN

Satker Utama Mitra Kerja KPPN

KPPN

2010

KPPN

2012

Kanwil DJPB
Provinsi
KPPN

2013

KPPN

2012

Kinerja Pengelola Keuangan
Negara

Penghargaan atas ketepatan
waktu Rekonsiliasi Realisasi
APBN
Kepatuhan dalam melakukan
pelaporan dan akuntansi

Penilaian Pengelolaan dan
rekonsiliasi BMN

(6)
IV
I
IV
III
IV
II
V
I
III

BPS Kab. Bener
Meriah, Aceh
BPS Kab Maros,
Sulawesi Selatan
BPS Provinsi NTB

III

I

VII
I

Kanwil DJPB
Provinsi
KPPN

2013

Provinsi

2011

Kabupaten

BPS Kota Kediri, Jawa
Timur

-

Kementrian
Keuangan Republik Indonesia
Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Provinsi
Kuasa Bendahara
Umum Negara
KPPN

2011

Provinsi

BPS Provinsi Kalimantan Barat

I

2011

2011

BPS Kab. Sanggau,
Kalimantan Barat
BPS Kab. Singkawang,
Kalimantan Barat
BPS Provinsi Bali

III

Kanwil DJKN

Kabupaten
Kabupaten
Provinsi

Kanwil DJPB
Provinsi
Kanwil DJPB
Provinsi

2013

Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi

Peringkat

BPS Kota Medan,
Sumatera Utara
BPS Kota Binjai,
Sumatera Utara
BPS Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat
BPS Kota Magelang,
Jawa tengah
BPS Kab. Taklar,
Sulawesi Selatan
BPS Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat
BPS Kab. Mamuju,
Sulawesi Barat
BPS Kota Cilegon,
Banten
BPS Kab Rejang
Lebong, Bengkulu
BPS Kab Mukomuko,
Bengkulu
BPS Kab Bengkulu
Selatan, Bengkulu
BPS Provinsi Bengkulu

KPPN

2011

Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS Kota Karimun,
Kepulauan Riau
W^<ĂďWĂƟ͕:ĂǁĂ
Tengah
BPS Kab Bangli, Bali
BPS Kab Halmahera,
Maluku Utara
BPS Kota Cimahi,
Jawa Barat
BPS Kab Magelang,
Jawa Tengah
Kota Batam, Kepulauan Riau
BPS Kab. Buntok,
Kalimantan Tengah
BPS Kota Kediri, Jawa
Timur
BPS Kab Bangli, Bali

Kabupaten

2010

Provinsi

2011

Kabupaten

2013

I
I
XIII
I
I
I
I
II
III
I

I
I

153

154
Jenis Penghargaan

Penyelenggara

Tahun

Level

(1)

(2)

(3)

(4)

Kanwil DJKN

Kanwil DJKN

Pelaporan Terbaik Rekonsiliasi
Pelaporan Keuangan dan Akuntansi (SAI)

Satker terbaik rekonsiliasi
SAKPA

Satker dengan penyampaian
laporan keuangan terbaik

Provinsi

2013
2011

Provinsi
Provinsi

KPPN

2012

Kabupaten

2013

Kabupaten
Provinsi

Kementrian
Keuangan RI Direktorat Jenderal
Pajak

2011

Kabupaten

KPP Pratama

2012

KPPN

2012

Kabupaten
Kabupaten

KPPN

Bendahara Pemerintah Pusat
;sĞƌƟŬĂůͿdĞƌƉĂƚƵŚ

2013

Provinsi

KPKN
Dirjen Perbendaharaan

Kanwil DJPB
Provinsi

Wajib Pajak Bendahara
Pemerintah Pusat dengan
Tingkat Kepatuhan Formal
Terbaik Dalam Melaksanakan
Kewajiban Perpajakan Untuk
Pelaporan dan Penyetoran PPh
dan PPN

2012

2013

KPPN

2012

Kanwil Perpajakan
KPPN

2013

KPPN

2012

2011

Kabupaten

Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi

KPPN

2013

Provinsi
Provinsi

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS Provinsi Sulawesi
Tengah
BPS Provinsi Kepri
BPS Provinsi DKI
Jakarta
BPS Provinsi Sulawesi
Barat
BPS Provinsi Sulawesi
Tengah
BPS Provinsi Sumatera Barat
BPS Provinsi Riau
BPS Provinsi Sulawesi
Tengah
BPS Provinsi Bali
BPS Provinsi Sulawesi
Tengah

Peringkat
(6)
III
I
III
I
I
I

BPS Kab Musi
Banyuasin, Sumatera
Selatan
BPS Kab. Buntok,
Kalimantan Tengah
BPS Kab. Sampit,
Kalimantan Tengah
BPS Provinsi Kalimantan Barat
BPS Kab. Taklar,
Sulawesi Utara

III

BPS Kab. Kolaka,
Sulawesi Tenggara
BPS Kab Tulungagung,
Jawa Timur
BPS Kab. Tapanuli
Utara, Sumatera
Utara
BPS Kota Padangpanjang, Sumatera Barat
BPS Kab Wajo,
Sulawesi Selatan
BPS Kab. Majene,
Sulawesi Barat
BPS Provinsi Sulawesi
Barat
BPS Kab. Barabai,
Kalimantan Selatan
BPS Kota Yogyakarta,
Provinsi DIY
BPS Provinsi Gorontalo
BPS Kab Subang,
Jawa Barat
BPS Kab. Barabai,
Kalimantan Selatan
BPS Provinsi Jawa
Barat
BPS Provinsi Aceh
BPS Provinsi Kepri

I

VI
IV
I
II

I
III

I
III
I
II
I
IV
I
I
I
III
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Jenis Penghargaan
(1)
Penilaian Kinerja Pengelolaan
Keuangan Satuan Kerja dalam
Wilayah Pembayaran KPPN
Kecepatan dan keakuratan
pengajuan SPM Gaji Induk

Satuan Kerja Terbaik

Penyelenggara

Tahun

Level

(2)
KPPN

(3)
2014

(4)
Provinsi

KPPN

2013

Kabupaten

KPPN

2012
2013

Satker Terbaik Kategori Manajemen Komunikasi Perbendaharaan Negara
Satker yang melakukan Rekonsiliasi no. 3 bulan April 2013

KPPN

2013

KPPN

2013

Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Provinsi

BPS Provinsi/
Kabupaten
(5)
BPS Kab Bantul, DI
Yogyakarta
BPS Kab Kediri, Jawa
Timur
BPS Kota Padangpanjang, Sumatera Barat
BPS kab Jembrana,
Bali
Kab. Puncak jaya,
Papua
Kab. Tolikara, Papua

Kabupaten
Kabupaten

BPS Kota Malang,
Jawa Timur
BPS Kab Kaur,
Bengkulu
BPS Kab. Tanjung,
Kalimantan Selatan

Karesidenan

BPS Kab Ngawi, Jawa
Timur

Peringkat
(6)
III

IV
I
I
IX
I
I
I

III

SASARAN 3:
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Salah satu fungsi aparatur negara adalah menyediakan
pelayanan kepada publik. Kinerja pelayanan publik menjadi
titik strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
luas. Strategi awal, dilakukan dengan membangun kepercayaan
masyarakat itu sendiri. Karena, tujuan akhir dari kegiatan ini
adalah kepuasan pengguna produk layanan.
Munculnya kritik dan keluhan sudah sepatutnya dijadikan
sarana perbaikan kualitas pelayanan. Pembangunan instrument
dan metode sebagai alat standarisasi, sangat mutlak diperlukan.
Karena, hal ini terkait erat dengan efektifitas komunikasi antara
penanggungjawab dengan konsumen. Cara interaksi yang baik
dengan dilengkapi sistem komunikasi terpadu, akan mampu
menjaring ragam layanan yang diperlukan masyarakat.
1. Upaya, Capaian dan Outcome
Capaian yang telah diperoleh BPS selama kurun waktu
2010-2014 dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik
yang semakin baik adalah sebagai berikut.
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SESUDAH

UPAYA

1

Whistleblowing system melalui website
BPS
ARC, PST dan Website Sebagai Quick Wins
ͻ ǀĂůƵĂƐŝZ͕W^dΘtĞďƐŝƚĞ
ͻ dĂŚƵŶϮϬϭϰ͕ũĂŶŐWĞŵĞƌŝŶŐŬĂƚĂŶ
Unit Pelayanan Informasi Publik di
/ŶƚĞƌŶĂůW^ƟŶŐŬĂƚWƌŽǀŝŶƐŝ
ͻ /ŬƵƚũĂŶŐWWĚĂŶEĂǁĂƌĚ
dari KEMENPAN RB

Mekanisme pengaduan
Program Quick Wins BPS
Evaluasi Pelayanan Publik

SEBELUM
OUTCOME

Tidak Ada

Meningkatnya kualitas
pelayanan pada pengguna
data/masyarakat

SESUDAH

UPAYA

2

Pengembangan SIRuSa dengan
ƉĞŶĂŵďĂŚĂŶĮƚƵƌ͗
Ͳ ŶƐŝŬůŽƉĞĚŝĂ/ŶĚŝŬĂƚŽƌ^ƚĂƟƐƟŬ
- Kuesioner Survei/Sensus
Sistem Katalog Mikrodata (Data Repository)
Prototype Data Warehouse
Prototype Business Intelligence untuk
tabulasi mandiri variabel yang diperlukan

Pengayaan Konten Layanan
Data
ĮƐŝĞŶƐŝŝƐĞŵŝŶĂƐi Data

SEBELUM
OUTCOME
SSIRuSa
SI
Ru (sistem Informasi
RuSa
Ru
ZƵũƵŬĂŶ
ZƵũƵŬĂŶ^ƚĂƟƐƟŬͿ
tentang Metadata
<ĞŐŝĂƚĂŶ^ƚĂƟƐƟŬ

Meningkatnya pelayanan
publik yang dapat lebih
memperkaya wawasan
pengguna data BPS
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SESUDAH

UPAYA

3

Pelayanan Transaksi
Permintaan Data Mikro
melalui Website
SƚĂŶĚĂƌWĞůĂǇĂŶĂŶ^ƚĂƟƐƟŬ

SILASTIK (Sistem Informasi Pelayanan
^ƚĂƟƐƟŬͿ
Terbit PERKA BPS No. 16 Tahun 2011 tentang
WĞĚŽŵĂŶ^ƚĂŶĚĂƌŝƐĂƐŝ>ĂǇĂŶĂŶ^ƚĂƟƐƟŬĚŝ
BPS
Terbit PERKA BPS No. 17 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Perpustakaan Digital di
BPS
Terbit PERKA BPS No. 20 Tahun
2011 tentang Standar Pelayanan
Perpustakaan Tercetak di BPS

SEBELUM
OUTCOME
SIRuSa (sistem Informasi
ZƵũƵŬĂŶ^ƚĂƟƐƟŬͿ
tentang Metadata
<ĞŐŝĂƚĂŶ^ƚĂƟƐƟŬ

UPAYA
UPAYA

Terselenggaranya pelayanan
publik lebih cepat, lebih
aman, lebih baik dan lebih
terjangkau

SESUDAH

4

- Survei Kebutuhan Data (SKD)
- Survei Kepuasan Konsumen (SKK)
&D^ĚĂŶWĞŵďĞŶƚƵŬĂŶ/ŬĂƚĂŶWĞƌƐƚĂƟƐƟŬĂŶ
Indonesia (ISI)
tŽƌŬƐŚŽƉtĂƌƚĂǁĂŶƐĞƟĂƉƚĂŚƵŶƵŶƚƵŬ
ƐŽƐŝĂůŝƐĂƐŝĮůŽƐŽĮ͕ŵĂŬŶĂ͕ƵƌŐĞŶƐŝĚĂŶ
ƉĞƌŵĂƐĂůĂŚĂŶĚĂƚĂƐƚƌĂƚĞŐŝƐW^ĂŐĂƌƟĚĂŬ
ƚĞƌũĂĚŝŵŝƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͘
Forum Diskusi antara pimpinan
BPS dengan pemimpin redaksi dari
sejumlah media

Pemahaman Tingkat Kepuasan
Pengguna Data
Melibatkan Masyarakat dalam
Pengambilan Kebijakan

SEBELUM
OUTCOME
Forum Masyarakat
^ƚĂƟƐƟŬ;&D^Ϳ

Mengukur dan Meningkatkan
pemahaman terhadap data
ĚĂŶŬĞŐŝĂƚĂŶƐƚĂƟƐƟŬƐĞƌƚĂ
ůĂǇĂŶĂŶĚĂƚĂƐƚĂƟƐƟŬW^
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2. Penghargaan
Pada tahun 2013, BPS berpartisipasi dalam kompetisi
Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Citra Bakti Abdi Negara
(CBAN) yang digagas oleh Kementerian PAN dan RB.
Kegiatan penilaian terhadap pelayanan publik juga dilakukan
oleh Komisi Informasi Publik. Keikutsertaan ini adalah wujud
upaya peningkatan pelayanan. Dalam survei kepatuhan
terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik
Indonesia pada tahun 2013, BPS mendapat penilaian yang
masuk dalam kategori zona hijau atau kepatuhan tinggi.

Wujud upaya
peningkatan
pelayanan
publik BPS

ZONA HIJAU
10 Lembaga termasuk
BPS

ZONA KUNING

ZONA MERAH

20 Lembaga

6 Lembaga
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BPS juga telah menerima beberapa penghargaan lainnya
atas upaya reformasi birokrasi yang terkait dengan pelayanan
publik, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta
pelaporan barang milik Negara (BMN).
Jenis Penghargaan

Diberikan oleh:

Tahun

Akreditasi B untuk
Penyelenggaraan Program
Diklat Prajabatan Golongan I,
II, III dan Diklat PIM III, IV

Lembaga
Administrasi Negara

2011

Penghargaan terhadap
keaktifan dalam melaksanakan
UU No. 4 Tahun 1990
tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam

Perpustakaan
Nasional RI

2012

Peringkat I untuk
kepatuhan pelaporan BMN
terkait ketepatan waktu
dan kelengkapan dalam
penyampaian laporan BMN

Kementrian
Keuangan

2012

Peringkat I untuk realisasi
inventarisasi dan penilaian
BMN

Kementrian
Keuangan

2012

Peringkat II untuk utilisasi
BMN terkait penggunaan,
pemanfaatan, dan underlying
assets penerbitan surat
berharga syariah negara

Kementrian
Keuangan

2012 & 2013
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BAB

KENDALA
DAN TANTANGAN

“ Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah suatu
proses transformasi mindset dan culture set menuju
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,
serta pelayanan yang lebih optimal. Urgensi Reformasi
Birokrasi sudah dipahami oleh seluruh pegawai
BPS. Selain capaian, banyak juga penghargaan yang
didapat. Namun, pelaksanaan RB tidak semudah dan
secepat yang dibayangkan, apalagi untuk kita yang
“relatif ” masih baru dalam “reformasi”. Komitmen
dan konsistensi dalam pelaksanaan RB diharapkan
dapat melewati kendala dan tantangan yang ada untuk
keberlanjutan REFORMASI ini.”
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R

eformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
perubahan
p
erubbah
han kkee suat
suatu
tu h
hal
all yang di
dii
diimpikan
impi
pikkan oleh
olleh
h bberbagai
erbbagaii
piha
pi
pihak
hakk termasuk
term
te
rmas
asuk
uk BPS.
BPS
PS.. Reformasi
Refo
Re
form
rmas
asii di BPS
BPS dapat
dap
apat
at dibuktikan
dib
ibuk
ukti
tika
kan
n
dengan capaian dan penghargaan yang didapatkan selama
periode 2010 – 2014. Namun, reformasi yang sejatinya masih
dirasakan lambat dan perlu waktu lama untuk mewujudkannya.
Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dan hambatan dalam
implementasi RB di BPS. Untuk melanjutkan perubahan
menuju cita-cita yang diharapkan, BPS perlu melakukan upaya
percepatan transformasi perubahan dengan memperkuat
komitmen, konsistensi, dan improvement budaya kerja kreatif
dan inovatif untuk mengatasi kendala dan hambatan, bahkan
tantangan yang terbentang di hadapan mata.
Kendala
Berikut adalah kendala dan hambatan saat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di BPS, yang dirangkum dari hasil evaluasi
melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB).
Sumber Daya Manusia (SDM)
» Setiap perubahan pasti menuntut kita keluar dari zona
kenyamanan (comfort zone). “Kenyamanan” yang dirasakan
selama ini membuat mereka sulit untuk mengubah pola
pikir maupun sikap mental untuk mendukung ke arah
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»

»

»

»

perubahan yang lebih baik. Sebab untuk berubah ke arah
yang lebih baik, biasanya memang tidak gratis dan memang
tidak nyaman. Ada 'harga' yang harus kita bayar! Entah itu
pengendalian sikap kita, pengorbanan waktu kita, fokus
pikiran kita, bahkan terkadang bisa jadi terimbas juga
pada keluarga kita. Intinya terjadi penentangan oleh pihak
internal terhadap usaha perubahan yang menjadi inti dari
reformasi birokrasi. Hal ini menjadi kendala dan faktor
krusial dalam implementasi reformasi birokrasi.
Pola
perencanaan
karier
menggambarkan
alur
pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan
dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan
pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang
PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu
sampai dengan pensiun. Pola karier yang jelas dapat memacu
kinerja pegawai karena mereka dapat menentukan sendiri
kariernya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi
yang dimiliki. Pola perencanaan karir di BPS masih dalam
proses pengembangan antara lain dengan mengevaluasi
peta jabatan, nilai jabatan dan kelas jabatan, sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan organisasi.
Kendala pada pola perencanaan karier pegawai sebagaimana
disebutkan sebelumnya menimbulkan kendala baru
berupa terbatasnya SDM sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan. Ke depan, perencanaan SDM perlu diupayakan
agar menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan strategis dengan menggunakan teknologi
yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai di masa
yang akan datang dalam jumlah dan kualitas sesuai yang
dibutuhkan.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat,
penggunaan teknologi merupakan hal yang penting dalam
meningkatkan kinerja pegawai. Namun, meski BPS telah
menerapkan kebijakan one man one PC, akan tetapi hal
ini belum diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi
tersebut secara maksimal. Salah satu faktor penyebabnya
adalah masih kurangnya pelatihan SDM dalam bidang
pemanfatan teknologi khususnya di daerah.
BPS telah menyelenggarakan berbagai pelatihan/training
baik di bidang teknis maupun non-teknis. Akan tetapi
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sering kali pelaksanaan kegiatan tersebut hanya sebatas
pada lingkup BPS Pusat. Hal ini menjadi tantangan BPS
dalam peningkatan capacity building dan sharing knowledge
bagi SDM di BPS daerah.
Process
» Dari sisi proses, upaya untuk mengidentifikasi, merancang
dan menerapkan serta memperbaiki proses bisnis yang
rutin dilakukan BPS telah dilakukan dengan penyusunan
SOP di masing-masing unit kerja. Di samping itu, upaya
modernisasi kegiatan statistik yang mencakup integrasi dan
standarisasi proses bisnis juga tengah diupayakan dengan
mengadopsi prosedur Generic Statistical Business Process
Model (GSBPM) yang dikeluarkan oleh United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE). Akan tetapi,
kedua kegiatan tersebut belum berjalan secara paralel
sehingga masih perlu penyempurnaan dan evaluasi,
terutama kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.
» Disadari bahwa berbagai permasalahan sangat mungkin
ditemui di lapangan dan solusi yang diambil untuk
mengatasinya masih belum terdokumentasi dengan baik.
Permasalahan ini bisa ditemui mulai dari hulu sampai ke hilir.
Dokumentasi dari semua kegiatan beserta permasalahannya
perlu dilakukan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan lesson
learned bagi pelaksanaan kegiatan tersebut di masa yang
akan datang serta sebagai bahan perbaikan SOP sebagai
sebuah living document.
Leadership
» Perka BPS Nomor 55 Tahun 2012 menjelaskan mengenai
kewenangan pimpinan dalam hal penjatuhan hukuman
disiplin bagi pegawai BPS. Namun perka tersebut tidak
mengatur secara jelas pemberian reward bagi pegawai BPS
yang berprestasi. Padahal di dalam manajemen modern
pemberian reward dan punishment merupakan pembelajaran
yang baik bagi para pegawai untuk meningkatkan
profesionalisme dan kinerja. Ke depan, perlu dibuat aturan
yang secara jelas mengatur hal ini.
» Sampai tahun 2013, BPS telah menyelesaikan pengukuran
indikator kinerja organisasi hingga pada level Eselon II
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(BPS Pusat dan Provinsi). Sedangkan untuk level individu,
pengukuran kinerja mengacu pada dokumen sasaran kinerja
pegawai yang dibuat setahun sekali. Akan tetapi standar
dan formula yang tepat untuk mengukur kinerja pegawai
belum disusun. Standar dan formula tersebut diharapkan
tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas dan ketepatan waktu
namun juga mencakup kualitas kinerja.
» Komunikasi intensif mencakup penyampaian informasi
tentang isu-isu aktual yang berkaitan dengan instansi
kepada pegawai, internalisasi visi dan misi secara
berjenjang, pengelolaan hubungan dengan stakeholder,
pemberian motivasi dan inspirasi serta dukungan kepada
pegawai. BPS telah melaksanakan program Leadership
Training yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
para pejabat BPS, salah satu diantaranya adalah dalam
hal melakukan komunikasi intensif di lingkungan BPS.
Namun dalam penerapannya, komunikasi yang intensif
belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh di
beberapa unit kerja.
Strategy
t Pemanfaatan informasi statistik BPS oleh pengguna data
maupun pemangku kepentingan harus melalui mekanisme
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme
yang dimaksud untuk menjamin kualitas data seta
keseragaman interpretasinya sehingga tidak menimbulkan
polemik di ranah publik. Namun faktanya, membangun
kesepahaman dengan pihak terkait bukanlah perkara
mudah. Beberapa kebijakan yang telah direncanakan
matang oleh BPS mendapat revisi dalam implementasinya.
Oleh karena itu, kegiatan konsultasi publik, survei, maupun
poling pendapat masyarakat perlu ditingkatkan dalam
merancang kebijakan umum.
t Upaya sosialisasi kegiatan BPS yang kurang proaktif, berperan
atas minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
statistik. BPS perlu menciptakan terobosan penyebarluasan
berita sehingga tertanam visi “Statistik untuk Kesejahteraan
Masyarakat” di semua kalangan. Hal ini perlu didukung
dengan pengembangan sistem manajemen keluhan guna
menampung saran dan kritik baik dari pengguna data
maupun penyedia data (rersponden BPS).
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Partnership & resources
» Beberapa ketidaksesuaian waktu publikasi dan belum
optimalnya koordinasi dan evaluasi menjadi kendala utama
dalam penerapan ARC, seperti keterlambatan publikasi
karena proses pengolahan dan editing data yang memakan
waktu lebih lama atau keterlambatan data sekunder dari
instansi eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya
perbaikan di setiap tahapan proses bisnis sehingga bisa
meningkatkan kualitas publikasi dari dimensi timeliness dan
punctuality. Peningkatan kualitas juga bisa diperoleh dari
kordinasi yang baik antar semua pihak (stakeholder) dan
evaluasi secara rutin. Selain itu, diperlukan juga monitoring
kualitas dan manajemen survei yang terintegrasi guna
mendukung keberhasilan ARC dengan data berkualitas.
» Website BPS bertujuan
untuk memenuhi tuntutan
pengguna akan data yang cepat, mudah, dan murah. Untuk
menjaga kualitas konten website, BPS terus melakukan
monitoring dan evaluasi penyajian website BPS baik pusat
maupun provinsi dan kota/kabupaten. Kendala terbesar
pada BPS kabupaten/kota adalah keterbatasan SDM dalam
pengelolaan website, sehingga seringkali muatan website
BPS kabupaten/kota menjadi kurang up-to-date. Namun,
BPS tetap berupaya untuk melakukan penambahan dan
perbaikan kualitas konten website BPS yang menjadi
tantangan dalam hal ini.
» Utilisasi BMN adalah kegiatan pendayagunaan, atau
pemanfaatan BMN untuk mendukung kegiatan-kegiatan
BPS. Utilisasi BMN yang optimal berdampak pada
peningkatan kinerja organisasi. Kendala yang dihadapi BPS
dalam hal ini adalah adanya gap antara kapasitas kemampuan
SDM dengan pemanfaatan BMN, khususnya untuk
BMN dengan fitur teknologi tinggi. Diperlukan pelatihan
dan pengembangan SDM yang tepat untuk optimalisasi
pemanfaatan BMN tertentu. Selain itu, monitoring dan
evaluasi utilisasi BMN juga menjadi upaya optimalisasi
sekaligus mencegah penyimpangan penggunaan BMN.
Tantangan
Tantangan yang berpengaruh kuat pada implementasi
Reformasi Birokrasi di BPS, diantaranya adalah sebagai
berikut:
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» BPS bertanggung jawab untuk penyediaan data statistik
dasar dan sektoral seperti diatur di dalam UU No. 16 Tahun
1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang, BPS memiliki tugas
dan tanggung jawab sebagai koordinator seluruh kegiatan
statistik yang ada di Indonesia. BPS seharusnya dapat
dijadikan sebagai pusat rujukan, baik itu data, metadata
maupun penyelenggaraan kegiatan perstatistikan di
Indonesia. Oleh karena itu, komitmen dan leadership BPS
dalam melaksanakan amanah mewujudkan Sistem Statistik
Nasional (SSN) yang tertuang dalam UU tersebut menjadi
tantangan besar ke depan.
» Keberhasilan RB sangat tergantung pada kompetensi SDM
dalam implementasinya. Semakin tepat dan kompeten
SDM maka semakin tinggi tingkat keberhasilan RB. Jargon,
”the right man, on the right place, in the right time” adalah
hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RB. Hal
ini berarti, tidak hanya aspek SDM saja tetapi ketepatan
tugas dan fungsi unit kerja di BPS (struktur organisasi) juga
sangat menentukan. Pemenuhan kebutuhan akan SDM
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan perubahan
struktur organisasi yang diharapkan oleh BPS dapat menjadi
tantangan di internal BPS sendiri. Namun, BPS sangat
mengharapkan kecepatan dan ketepatan responsiveness dari
BKN dan KEMENPAN RB untuk menjawab tantangan
yang di luar kapasitas BPS dalam mengendalikannya.
» Dinamika perubahaan lingkungan organisasi dan
perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat
menuntut BPS untuk dapat melakukan adaptasi sehingga
mampu menjaga eksistensi BPS dalam jangka panjang.
Untuk menjawab tantangan ini, lazimnya suatu institusi/
organisasi harus mempunyai perancangan sebuah Enterprise
Architecture (EA). EA pada prinsipnya adalah sebuah usaha
standarisasi dan integrasi, serta sebagai panduan untuk
merealisasikan tujuan strategik dari dari kondisi saat ini
(as-is) ke kondisi yang dicita-citakan (to-be). BPS sudah
melakukan inisiasi untuk pembangunan EA ini. Namun,
idealnya adalah EA dikembangkan dalam kerangka kerja
nasional yang harus didasari pertimbangan penyelarasan
dengan tujuan strategis nasional, integrasi proses
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bisnis kementerian/kelembagaan, optimalisasi resources
requirement, dan standarisasi dalam teknologi informasi
nasional.
Perlu dilakukan peninjauan kembali UU no. 16 Tahun 1997
dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna
mengenai ragam data dan informasi statistik wilayah kecil
dan data mikro. Selain itu perlu dikembangkan metoda
statistik yang dapat digunakan untuk mengestimasi data
untuk wilayah kecil (Small Area Estimation Methods)
terutama untuk data yang dikumpulkan dengan
menggunakan survei;
Pemahaman masyarakat tentang pentingnya data yang
dikumpulkan oleh BPS masih sangat rendah. Hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui
oleh petugas lapangan dalam mengumpulkan data dan
rendahnya response rate untuk kelompok masyarakat dan
survei tertentu. Oleh karena itu BPS perlu melakukan
inovasi dalam mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat
dalam proses statistik yang dilakukan oleh BPS, misalnya
melalui media sosial seperti facebook, twitter dan media
lainnya yang jangkauannya lebih luas/dapat menjangkau
semua kalangan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat
dalam proses statistik yang dilakukan akan meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya data statistik untuk
kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya
akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dan
senang hati memberikan data yang akurat;
Seringkali data yang dihasilkan oleh BPS diragukan
keakuratannya karena tidak sesuai dengan fenomena
yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh
perbedaan sudut pandang antara masyarakat (universitas,
para ahli) dengan BPS sebagai penghasil data. Untuk
menghindari kesalahan tersebut, BPS perlu meningkatkan
koordinasi dengan instansi lain, terutama mengenai konsep
definisi dan standar klasifikasi yang digunakan;
Agar data yang dihasilkan BPS dapat dibandingkan secara
internasional, kerjasama dengan badan internasional dan
NSO (National Statistical Office) lainnya perlu ditingkatkan,
terutama dalam metoda, standar, teknologi yang digunakan
dan jenis data yang dikumpulkan.
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