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KATA PENGANTAR 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020 ini 

disusun sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas 

Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai 

berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan 

akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin untuk mengetahui kemampuan 

unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan 

pekerjaan bidang statistik. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Banjarmasin ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan 

pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, melaksanakan koordinasi dan 

kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama dalam bidang 

statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan 

laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini 

dimasa datang sangat kami hargai. 

 

Banjarmasin, 28 Februari 2021 
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK 

KOTA BANJARMASIN 
 
 
 

Ir. Akhmad Rusihannoor 

NIP. 19650113 199202 1 001  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan 

efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang 

baik (good governance) dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan 

peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan 

masyarakat dengan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas. 

Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan 

pemerintah yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi 

pemerintah diharapkan mampu mengimpiementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari 

Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan 

realisasi nya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses 

penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana 

Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan 

atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta 

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024. Guna 

mewujudkan visi tersebut, maka sesuai dengan Indikator Kinerja 

Utama BPS Kota Banjarmasin ada empat tujuan yang ingin dicapai 

yaitu: 1. Peningkatan kualitas data statistik; 2. Peningkatan pelayanan 

prima hasil kegiatan statistik; 3. Penguatan Sistem, Statistik Nasional 

melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; 4. 

Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Keempat tujuan strategis ini 

bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang 

berkualitas.  

Pada awal tahun 2020, BPS Kota Banjarmasin menetapkan 

target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana 
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tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Banjarmasin 2020. 

Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, 

akan dimonitoring setiap triwulanan melalui form rencana aksi 

capaian kinerja dan laporan kinerja tahunan.  

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap 

Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa 

setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan 

Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang 

telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

maupun sasaran BPS Kota Banjarmasin akan dituangkan dalam 

laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk 

akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara Negara dalam rangka 

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.  

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kota Banjarmasin 

menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran 

yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja tahun 2020. BPS Kota Banjarmasin merupakan 

lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan 

data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Rencana 

kegiatan di tahun 2020 terangkum dalam Form Rencana Aksi Daerah 

Tahun 2020. Sedangkan target kinerja tahun 2020 tertuang dalam   

Perjanjian Kinerja (PK) 2020. Untuk memenuhi kebutuhan statistik 

dasar, tahun ini ada kegiatan besar yaitu Sensus Penduduk tahun 

2020 (SP2020). Beberapa survei yang dilaksanakan tahun 2020 
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diantaranya Survei Sosial  Ekonomi Nasional  (Susenas), Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Pemutakhiran Data 

Perkembangan Desa, Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan, 

Survei Perusahaan Kehutanan, Survei Konstruksi, Survei Industri 

Besar, Sedang, Mikro dan Kecil, Survei Statistik Harga Produsen, 

Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Wisatawan Nusantara, dan 

sebagainya. Jadwal penerbitan publikasi terangkum dalam Advance 

Release Calender (ARC) 2020 yang tersaji di website BPS Kota 

Banjarmasin. 

Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin 2020 merupakan wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Banjarmasin 

sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan 

transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS Kota 

Banjarmasin Tahun 2020 tertuang hasil capaian kinerja BPS Kota 

Banjarmasin sepanjang tahun 2020. Hasil laporan ini diharapkan 

menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang 

lebih optimal di tahun mendatang. 

1.2. Maksud dan 
Tujuan 

Laporan kinerja BPS Kota Banjarmasin tahun 2020 disusun 

sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 29  

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh  entitas 

Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas 

kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kota 

Banjarmasin tahun 2020 ini adalah: 

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 
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2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan 

pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan 

3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya 

digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan 

kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan 

kegiatan lanjutan 

4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil 

kerja. 

 

1.3. Tugas, Fungsi dan 
Susunan 
Organisasi BPS 
Kota Banjarmasin 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

merupakan landasan konstitusional BPS Kota Banjarmasin yang juga 

menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-

undang ini disebutkan bahwa BPS Kota Banjarmasin berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada BPS RI dan berwenang 

menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Kota Banjarmasin. Tugas, 

fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai 

berikut: 

1. Tugas 

Badan Pusat Statistik mempunya tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-

undangan. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang 

statistik; 

b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; 

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; 

d. Penetapan sistem statistik nasional; 
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e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi 

pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan 

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 

3. Susunan Organisasi 

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. 

Sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS 

Provinsi. Tugas dan fungsi perwakilan BPS di daerah telah diatur 

dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, yaitu 

a. Kepala BPS 

b. Subbagian Tata Usaha 

c. Seksi Statistik Sosial 

d. Seksi Statistik Produksi 

e. Seksi Statistik Distribusi 

f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 

g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Secara rinci struktur organisasi BPS Kota Banjarmasin 

terdapat pada Lampiran 1. 

BPS Kota Banjarmasin dipimpin oleh seorang Kepala yang 

mempunyai tugas memimpin BPS Kota Banjarmasin sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kepala dibantu oleh 1 orang Kepala Sub Bagian dan 5 

orang Kepala Seksi. 
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1.4. Sumber Daya 
Manusia BPS Kota 
Banjarmasin 

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai 

indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, 

BPS Kota Banjarmasin senantiasa memperhatikan komposisi SDM 

sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban 

dapat dilaksanakan dengan baik.  

Pada akhir tahun 2020, SDM BPS Kota Banjarmasin berjumlah 

28 orang, dimana kualitas suatu SDM BPS Kota Banjarmasin secara 

tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM 

terbesar dengan tingkat pendidikan DIV/S1, yaitu mencapai 20 orang 

(68,97%) dan Pasca Sarjana sebanyak 1 (satu) orang. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kota Banjarmasin cukup baik 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Komposisi SDM 

menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan 

menurut posisi jabatan, BPS Kota Banjarmasin memiliki 7 pejabat 

struktural dengan komposisi 1 (satu) orang Pejabat Eselon III, 6 

(enam) orang Pejabat Eselon IV, dan sisanya merupakan pejabat 

fungsional tertentu dan fungsional umum. 

 

Gambar 1. 
Persentase Jumlah Pegawai BPS Kota Banjarmasin Menurut 

Pendidikan Tahun 2020 (persen) 
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Tabel 1. 
Komposisi Pegawai BPS Kota Banjarmasin  

Menurut Golongan Tahun 2020 

Golongan Jumlah (orang) Persentase 

IV 1 3,45 

III 24 82,76 

II 4 13.79 

I - - 

Jumlah 29 100 

 

Tabel 2. 
Komposisi Pegawai BPS Kota Banjarmasin  

Menurut Usia Tahun 2020 

Usia Jumlah (orang) Persentase 

>50 7 24,14 

41-50 7 24,14 

31-40 9 31,03 

≤30 6 20,69 

Jumlah 29 100,00 

 

Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, potensi 

yang dimiliki oleh BPS Kota Banjarmasin terletak pada infrastruktur 

teknologi informasi. Perpaduan antara kedua potensi tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari 

sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. 

 

1.5. Potensi dan 
Permasalahan 

Pada tahun 2020, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota 

Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada 

kendala yang dihadapi. BPS Kota Banjarmasin telah mengidentifikasi 

sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 

2020-2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang 
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bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan 

eksternal (ancaman).  

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan 

bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. 

Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam 

penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan 

dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada 

publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan 

BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik 

Nasional, baik  di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang 

bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik 

dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan 

Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 

Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peratatan 

dan perlengkapan untuk keperluan pengumputan data, pengotahan 

data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS 

Kota Banjarmasin merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas 

dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan  data dan informasi 

statistik yang diperlukan oleh konsumen. 

Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan 

pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam   

perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi 

pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
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Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 

memuat seJumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi  kinerja 

penyelenggaraan otonomi daerah, mennertukan ketersediaan data 

dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum 

kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai 

konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS 

Kota Banjarmasin dirasakan betum tinggi, tetapi sebagai bagian dari 

pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang 

beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hat ini 

pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menempatkan 

penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari 

sistem pendukung manajemen pembangunan Nasional. 

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan 

ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data 

menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat 

diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better), dan lebih 

murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk 

dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin 

beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna 

data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang 

lebih berkualitas.  

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah 

kecil (small area statistik) termasuk data mikro hingga saat ini belum 

sepenuhnya dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 

16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kota 

Banjarmasin menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya 

dapat memenuhi harapan masyarakat. 

Secara teknis, kebijakan one data yang dirumuskan oleh 

Presiden RI juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS 

Kota Banjarmasin. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan 



 
Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

 

  
17 

 

 

jumlah aktivitas survei sektoral dan adhoc yang diselenggarakan oleh 

BPS Kota Banjarmasin di tengah terbatasnya penambahan jumlah 

SDM.  

Disamping itu terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 

2020 dan belum mereda sampai akhir tahun telah menyebabkan 

penyesuaian baik di sisi anggaran maupun proses bisnis kegiatan 

statistik. Dari sisi anggaran terjadi penghematan dan juga 

penambahan mata anggaran untuk penanggulangan pandemi seperti 

pengadaan rapid tes dan APD sederhana bagi petugas yang akan 

melaksanakan tugas pengumpulan data di lapangan (wawancara 

langsung). Disisi teknis dilakukan banyak penyesuaian meminimalkan 

terjadinya tatap muka baik dalam melaksanakan pelatihan maupun 

pendataan. Sehingga pelatihan dilakukan secara online (daring) atau 

belajar mandiri melalui media massa dan media sosial. Demikian pula 

dengan wawancara kepada responden sangat dikurangi diupayakn 

menggunakan fasilitas teknologi informasi seperti telepon, email atau 

media sosial seperti Whatsapp. 

Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang menerapkan 

metode baru yaitu Sensus Online yang dilakukan oleh masing-masing 

warga masyarakat pada bulan Februari-Maret 2020 terpaksa 

dilakukan pengunduran jadwal sampai dengan tanggal 29 Mei untuk 

memberikan keleluasan masyarakat untuk mengisi di web yang telah 

disediakan sensus.bps.go.id. Dan rancangan proses bisnis yang telah 

disusun untuk Sensus Wawancara di Kota Banjarmasin tidak 

diterapkan sepenuhnya, serta dilakukan pengunduran jadwal dari 

bulan Juli menjadi September 2020.  

Demikian pula dengan Survei Sosial Ekonomi modul MKP yang 

dilakukan di bulan September mengalami penyesuaian Susenas 

Probis Baru, dan penyederhanaan pertanyaan dalam kuesioner 

menjadi lebih ringkas dan memangkas informasi harga komoditas. 

Agar pelaksanaan wawancara menjadi lebih sederhana dan 
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menggunakan waktu yang lebih singkat namun tidak menghilangkan 

esensi Susenas-nya. 

Selain itu, belum terpenuhinya kepercayaan pengguna 

terhadap kualitas dan ragam data khususnya informasi statistik 

wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah 

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak 

memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, 

sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga 

mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan 

informasi statistik yang mereka perlukan. 

Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu 

ditingkatkan dalam   penyetenggaraan kegiatan statistik yang lebih 

baik dan terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan 

dengan sumber data (respondent engagement) maupun pengguna 

data (user engagement). 

1.6. Sistematika 
Penyajian Laporan 

Penulisan Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin disusun 

dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disajikan dengan susunan 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; 

maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, 

fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya 

manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang 

dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan. 

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana 

Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 

(PK) BPS Kota Banjarmasin 2020. 
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BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini menyajikan capain 

kinerja dan realisasi anggaran BPS Kabupaten Wonogiri, 

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kota Banjarmasin 

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut: 

a. Capaian kinerja dengan membandingkan antara 

target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan; 

b. Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu; 

c. Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi 

kinerja dengan target Renstra 2020-2024; 

d. Kegiatan prioritas di BPS Kota Banjarmasin tahun 

2020; 

e. Upaya efisiensi anggaran BPS Kota Banjarmasin; 

f. Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi 

anggaran dan anggaran yang digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja; 

BAB IV Penutup, pada bab ini menguraikan kesimpulan umum 

atas capaian kinerja BPS Kota Banjarmasin serta langkah 

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 
BPS Kota 
Banjarmasin 
2020-2024 

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 

1 dan Pasat 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP 

pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas 

Akuntabilitas  Kinerja secara berjenjang yaitu entitas 

akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan 

Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP 

meti puti: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 

kinerja, pengetotaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi 

kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa 

penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi 

tandasan dalam penyelenggaraan SAKIP. 

BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang 

melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan 

prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, 

akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi 

pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima 

yang akuntabel dan transparan dilaksanakan metalui upaya 

pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen 

secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan mewujudkan good governance. 

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah 

yang bersih (clean government), memerlukan dukungan sumber 

daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. 
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Untuk itu, BPS Kota Banjarmasin pertu menyusun Renstra dalam 

mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi 

statistik yang komprehensif dan mampu mengemban togas 

pokok dan fungsinya yang secara tidak tangsung dapat 

mempercepat terwujudnya good governance dan clean 

government di Indonesia. 

BPS Kota Banjarmasin dalam melakukan tugasnya selama 

5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kota Banjarmasin 

Tahun 2020-2024. Renstra BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020-

2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, 

misi dan tujuan BPS tahun 2020-2024. Dengan adanya Renstra 

sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan 

pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kota 

Banjarmasin akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. 

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kota 

Banjarmasin adalah dokumen perencanaan pembangunan di 

bidang statistik yang berskala Kota Banjarmasin yang berlaku 

selama kurun waktu 2020-2024. 

1. Visi BPS Kota Banjarmasin 

Visi BPS Kota Banjarmasin adalah “Penyelenggara Data 

Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” 

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced 

Indonesia”) 

2. Misi BPS Kota Banjarmasin 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota 

Banjarmasin yang mengarahkan program dan kegiatan 

yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota 

Banjarmasin dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar 

nasional dan internasional; 
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Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara 

statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya 

ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi 

pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 

Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat 

ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu 

pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan 

sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; 

Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi 

kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi 

relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness 

(aktualitas) & punctuality (tepat waktu), accessibility 

(aksesibilitas), coherence (koherensi) & comparability 

(keterbandingan), interpretibilty (interpretibilitas). 

b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional 

yang berkesinambungan; 

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang 

terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling 

berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam 

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional 

perlu diwujudkan secara terus-menerus dan 

berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga 

memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk 

membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, 

dan ukuran-ukuran. 

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan 

nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem 

rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, 

penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung 

upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya 
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pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat 

statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina 

data statistik yang menetapkan struktur baku dan 

format baku metadata, memberikan rekomendasi 

dalam proses perencanaan pengumpulan data, 

melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, 

dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia. 

c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik 

untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; 

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi 

tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan 

adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik, dengan 

memperhatikan baku mutu pelayanan. 

d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif 

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan 

amanah. 

Pembangunan SDM statistik yang unggul dan adaptif 

pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, 

dan amanah.  

… profesionalisme … 

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan 

statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas 

yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang 

berkualitas.  
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… integritas … 

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan 

statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan 

perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti 

dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang 

diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan 

perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, 

masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan 

akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya 

terukur).  

…amanah… 

Amanah merujuk kepada sikap yang selalu 

mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan 

kegiatan statistik. 

3. Tujuan BPS Kota Banjarmasin 

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan. 

Tujuan pertama pembangunan statistik 

menuntut BPS untuk meningkatkan 

kualitas data statistik dalam rangka 

menyediakan data statistik yang akan 

digunakan untuk perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pembangunan. 

Tujuan pertama ini akan didukung dan 

diupayakan dengan menerapkan 

program Statcap-CERDAS (Statistical 

Capacity Building – Change and Reform 

for Development of Statistics in 
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Indonesia) dalam kerangka penjaminan 

kualitas. 

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, 

sinkronisasi dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan Sistem Statistik 

Nasional. 

Tujuan tersebut memuat misi BPS untuk 

meningkatkan peran BPS : sebagai Pusat 

Rujukan Statistik dalam terselenggaranya 

SSN, sebagai koordinator 

penyelenggaraan statistik di Indonesia, 

baik statistik yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah maupun 

masyarakat. 

Tujuan 3 : Meningkatkannya pelayanan prima 

dalam penyelenggaraan Sistem Statistik 

Nasional. 

Keberhasilan upaya peningkatan 

pelayanan prima hasil kegiatan statistik 

tidak terlepas dari dukungan dan 

peranan TIK, yang diwujudkan melalui 

pembangunan arsitektur, kerangka TIK 

dan manajemen informasi. Hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya 

penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga 

ini akan diperkuat oleh komponen kedua 

Statcap-Cerdas yaitu Penguatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

serta sistem informasi manajemen 

statistik. 



 
Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

 

  
26 

 

 

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan 

reformasi birokrasi. 

Tujuan tersebut terkait dengan misi 

membangun insan statistik yang unggul 

dan adaptif berlandaskan nilai 

profesionalisme, berintegritas dan 

amanah untuk kemajuan perstatistikan. 

Untuk itu, peningkatan kapasitas dan 

kemampuan tenaga statistik di pusat 

maupun daerah harus terus dilakukan. 

Tujuan keempat ini diperkuat dengan 

komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu 

pengembangan sumber daya manusia. 

4. Sasaran BPS Kota Banjarmasin 

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 

2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. 

Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis 

pencapaian. 

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

T1. Menyediakan Data Statistik 
untuk dimanfaatkan sebagai 
dasar pembangunan 

SS1. Meningkatnya Pemanfaatan 
data statistik yang berkualitas 

T2. Meningkatnya kolaborasi, 
integrasi, sinkronisasi dan 
standardisasi dalam 
penyelenggaraan Sistem 
Statistik Nasional 

SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I 
terhadap Sistem Statistik Nasional 

T3. Meningkatnya Pelayanan 
prima dalam penyelenggaraan 
Sistem Statistik Nasional 

SS3. Penguatan Statistik Sektoral 
K/L/D/I 

T4. Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan reformasi 
birokrasi 

SS4. SDM Statistik yang Unggul dan 
berdaya saing dalam kerangka tata 
kelola kelembagaan 
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Adapun tujuan Indikator Kinerja Utama BPS Kota Banjarmasin 

dalam mewujudkan Misi BPS Kota Banjarmasin untuk kurun 

waktu 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  BPS Kota 

Banjarmasin 2020 – 2024 

T U J U A N Indikator Kinerja Utama 

T1. Menyediakan Data Statistik 
untuk dimanfaatkan sebagai 
dasar pembangunan 

Persentase Pengguna data yang 
menggunakan data BPS sebagai 
dasar perencanaan dan evaluasi 
pembangunan 

 Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi 
sebagai dasar perencanaan dan 
evaluasi pembaungunan nasional 

T2. Meningkatnya kolaborasi, 
integrasi, sinkronisasi dan 
standardisasi dalam 
penyelenggaraan SSN 

Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik 

 Persentase Penyusunan metadata 
sektoral dan khusus  oleh K/L/D/I 
sesuai standar 

T3.   Meningkatnya Pelayanan 
prima dalam 
penyelenggaraan SSN 

Persentase K/L/D/I yang mampu 
menyelenggarakan statistik 
sektoral secara mandiri sesuai 
NSPK 

T4.   Penguatan tata kelola 
kelembagaan dan reformasi 
birokrasi 

Hasil Penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

 Persentase kepuasan pengguna 
data terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan BPS Provinsi 

 

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan di atas,  

BPS telah menetapkan 4 (empat) perspektif yang merupakan 

kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran 

strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap 

perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, 

antara lain:  

1. Perspektif Stakeholder 
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Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang 

diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang 

diindikasikan dengan: 

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat 

dan daerah serta swasta, dengan indikator: 

i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei 

ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei 

b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna 

data, dengan indikator: 

i. Meningkatnya komunikasi dengan responden 

ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data 

iii. Sosialisasi kepada masyarakat 

iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis 

yang berbasis teknologi informasi. 

v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM 

vi. Membuat customer relationship management 

vii. Menyusun data mining pengguna data 

vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik 

viii. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data 

ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik 

x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan 

responden 

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan 

statistik, dengan indikator : 

i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana 

dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada 

unit pelayanan BPS 
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ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan 

prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik 

iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan 

statistik sesuai standar 

iv. Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk 

yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan statistik. 

v. Dokumen grand design smart office termasuk yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam 

kegiatan statistik. 

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi 

internasional di Indonesia, dengan indikator: 

i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam 

sensus/survei 

ii. Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO 

iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional 

iv. Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building 

di BPS 

v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam 

sensus/survei 

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan 

standard penjaminan kualitas, dengan indikator: 

i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan 

standar penjaminan kualitas 

ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi 

kualitas 

2 Perspektif Customer 

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 

menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 
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pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data 

statistik yang berkualitas. 

Dengan indikator sasaran: 

a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional 

b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional 

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 

meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 

adalah: Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I 

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

3. Perspektif Internal Process 

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 

meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN adalah: Meningkatnya penguatan 

komitmen K/L/D/I  terhadap SSN 

Dengan indikator sasaran: 

a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral 

dan khusus sesuai standar 

4. Perspektif Learning and Growth 

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan 

penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam 

kerangka tata kelola kelembagaan. 

Dengan indikator sasaran: 

a. Nilai SAKIP oleh Inspektorat 
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b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan BPS 

5. Nilai-Nilai Inti BPS 

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap 

pegawai dan nilai yang memandu pegawai dalam memilih 

berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. 

BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan 

keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi 

BPS. 

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah sebagai 

berikut: 

• Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan 

Sistemik); 

• Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan 

Akuntabel); 

• Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil). 

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk 

membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS 

dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai 

Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 

1. Profesionalisme 

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki 

oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, 

dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang 

diemban. 

b. Efektif : memberikan hasil maksimal. 

c. Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan 

sumber daya minimal. 
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d. Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau 

penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara 

terus-menerus. 

e. Sistemik : meyakini  bahwa  setiap  pekerjaan  mempunyai  

tata  urutan  proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 

2.  Integritas  

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus 

dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada 

organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi 

yang diemban dan institusi. 

b. Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

c. Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan. 

d. Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan 

kritik dari berbagai pihak. 

e. Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya 

terukur. 

3.   Amanah 

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap 

pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi 

juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual. 

b. Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak 

menyimpang dari prinsip moralitas. 

c. Tulus : melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari 

konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), 

serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan 
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kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan 

untuk Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan 

memberikan haknya 

6.   Kebijakan BPS Kota Banjarmasin 

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kota 

Banjarmasin mengacu pada strategi pembangunan statistik 

yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan 

Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 adalah 

sebagai berikut: 

a. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik 

yang berkualitas; 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data 

dan informasi statistik kepada masyarakat; 

c. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses 

terhadap data dan informasi statistik BPS; 

d. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara 

akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil 

kegiatan statistik 

e. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan 

kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; 

f. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan 

informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi 

terkait kegiatan statistik; 

g. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan Reformasi 

Birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan system 

manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas 

kinerja. 
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Arah Kebijakan dan Strategi dalam Menghadapi COVID-19 

Presiden telah menetapkan Kepres Nomor 12 Tahun 

2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-

19) sebagai Bencana Nasional. Ditindaklanjuti dengan 

Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), kemudian Keppres Nomor 

9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 mengenai Perubahan 

atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). Inpres Nomor 4 Tahun 2020 

tanggal 22 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran KL, serta Pengadaan Barang dan Jasa 

dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan 

baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu 

dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar 

dan beribadah serta penerapan social distancing dan 

physical distancing untuk memutus rantai penyebaran 

Covid-19. 

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung 

perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga 

keselamatan rakyat, salah satunya dengan merealokasi 

belanja Kementerian/Lembaga untuk keperluan 

pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan 

bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa 

jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing 

anggaran berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 

tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 
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2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 

tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 

serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 

6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing 

kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka 

percepatan penanganan Covid-19, hal ini berdampak pada 

realokasi anggaran di instansi BPS.  

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, 

BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis 

pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan 

sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan 

statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya: 

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 

dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 

online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan 

metode wawancara yang dilakukan petugas diganti 

oleh ketua RT pada wilayah masing-masing. 

2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnnya 

dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ 

telepon. 

3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan 

petugas di lapangan. 

4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, 

mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga 

rapat tatap muka secara online. 

5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan 

secara online. 
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5. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota 

Banjarmasin 

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan 

strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS Provinsi 

Kalimantan Selatan memiliki dua program dalam 

pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: 

1. Program Dukungan Manajemen 

 Program ini bertujuan untuk memberi dukungan 

manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan 

teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik 

yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program 

ini diarahkan untuk : 

a) Kegiatan operasional dalam penyelenggaraan 

kegiatan satuan kerja seperti penyediaan alokasi 

gaji pegawai, dan operasional dan pemeliharaan 

perkantoran. ( Layanan Perkantoran) 

b) Memelihara dan meningkatkan sarana dan 

prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain 

kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, 

serta penyediaan rumah dinas dan sarana 

transportasi untuk pusat dan daerah. (Layanan 

Sarana dan Prasarana Internal)  

c) Kegiatan non operasional untuk melakukan 

perencanaan program dan rencana, kegiatan 

pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan fungsi 

kehumasan pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan 

keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan 

kepegawaian dan pelayanan umum, pelayanan 

rumah tangga dan perlengkapan. (Layanan 

Dukungan Manajemen Satker) 
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2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 

(PPIS)  

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan 

memberikan pelayanan informasi statistik yang 

berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pengguna data. Untuk menyediakan data dan 

informasi statistik tersebut, BPS secara 

berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan 

pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan 

informasi statistik. 

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program 

PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung 

oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya 

termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit 

internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa 

kegiatan: 

i. Pengembangan dan Analisis Statistik; 

ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi 

Informasi Statistik; 

iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca 

Pengeluaran; 

iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca 

Produksi; 

v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; 

vi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Distribusi; 

vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga; 

viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, 

Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan 

Konstruksi; 
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xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 

x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Kesejahteraan Rakyat; 

xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Ketahanan Sosial; 

xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata; 

xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik 

Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan 

xiv. Penyediaan  dan  Pengembangan  Statistik  

Tanaman  Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan. 

2.2. Perjanjian Kinerja 
Tahun 2020 

Selama periode 2020 telah ditetapkan target yang harus 

dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin yang 

menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai 

lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja 

yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Banjarmasin. 

Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur Indikator Kinerja 

yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan 

capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terhadap 

target. 
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Tabel 5. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020 
 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

[1] [2] [3] [4] 

T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 

SS1. Meningkatnya 
Pemanfaatan data 
statistik yang berkualitas 

Persentase Pengguna data yang menggunakan 
data BPS sebagai dasar perencanaan, 
monitoring dan evaluasi pembangunan 
nasional 

Persen 50 

Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi sebagai dasar 
perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persen 50 

T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan 
Sistem Statistik Nasional 

SS2. Penguatan 
Komitmen K/L/D/I 
terhadap Sistem Statistik 
Nasional 

Persentase K/L/D/I yang melaksanakan 
rekomendasi kegiatan statistik 

Persen 25 

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan 
metadata sektoral dan khusus sesuai standar 

Persen 60 

T3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional 

SS3. Penguatan Statistik 
Sektoral K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang mampu 
menyelenggarakan statistik sektoral secara 
mandiri sesuai NSPK 

Persen 30 

T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 

SS4. SDM Statistik yang 
Unggul dan berdaya 
saing dalam kerangka 
tata kelola kelembagaan 

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point  66 

   

Persentase kepuasan pengguna data terhadap 
sarana dan prasarana pelayanan BPS 

Persen 95 
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 Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dilaporkan setiap 

bulan, kemudian dilakukan evaluasi triwulanan dan menjadi laporan 

triwulanan, kemudian pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan 

kinerja. Pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota 

Banjarmasin kepada Kepala BPS RI atas penggunaan anggaran BPS. 

Keberhasilan pencapaian target untuk mencapai visi dan misi 

Badan Pusat Statistik didukung juga oleh penganggaran. Dukungan 

penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

(DMPTTL) BPS, (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik (PPIS). 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnnya (DMPTTL) BPS Kota Banjarmasin bertujuan untuk memberi 

dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di 

bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. 

Sasaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional 

penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, 

pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, 

peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. DMPTTL ini terdiri 

dari 3 (tiga) Output : Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan 

Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran. 

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 

bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi 

statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS 

Kota Banjarmasin secara berkesinambungan menyempurnakan dan 

mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan 

analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Pada Program 

PPIS terdapat kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan 

pemerintah,  yaitu Kegiatan Pengembangan dan Analisis Statistik, 

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, 

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, 

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, 

Pengembangan Metodologi dan Survei, Penyediaan dan 
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Pengembangan Statistik Distribusi, Penyediaan dan pengembangan 

Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, 

Pertambangan da Pengalian, Energi dan Konstruksi, Penyediaan dan 

Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, 

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, Penyediaan 

dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan 

Pariwisata, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, 

Perikanan dan Kehutanan, dan Penyediaan dan Pengembangan 

Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pada Program 

PPIS juga terdapat kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain 

Kegiatan Sensus Penduduk 2020, Kegiatan Pendataan Potensi Desa, 

Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan serta Kegiatan Statistik 

Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (KSA). 

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah anggaran BPS Kota 

Banjarmasin menurut program pada tahun 2020. Komposisi terbesar 

adalah pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)  yang mendukung kegiatan penyediaan 

dan pelayanan informasi statistik dan Program Penyediaan dan 

Pelayanan Statistik (PPIS) yang merupakan kegiatan utama BPS sebagai 

penyedia data. 

Tabel 6. Pagu Anggaran Tahun 2020 BPS Kota Banjarmasin 

No. Program 
Pagu Anggaran   

Awal (Rp) 

Pagu 
Anggaran   
Akhir (Rp) 

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

1 Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS 
Tugas Teknis Lainnya BPS 
(DMPTTL) 

4.528.185.000 4.499.505.000 

2 Program Penyediaan dan 
Pelayanan Informasi 
Statistik (PPIS) 

6.504.968.000 2.449.664.000 

 Jumlah 11.033.153.000 6.949.169.000 

 

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kota 

Banjarmasin adalah menyediakan data yang berkualitas. Kualitas data 
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memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang 

menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator 

kinerja, semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai 

dimensi data berkualitas. Selain dimensi kualitas, BPS Kota Banjarmasin 

yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya 

statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada 

Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya 

Saja  

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam 

sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani 

pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai 

keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada 

akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis 

harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga 

perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga 

Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik. 

2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja  

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga 

perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan 

profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang 

metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan 

dan penyajian data statistik. 

3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna  

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat 

ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan 

harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai 

sumber data, metode dan prosedur yang digunakan. 

4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja 

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah 

tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.  

5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai  
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Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari 

berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan 

administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu 

dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta 

beban yang ditanggung oleh responden survei. 

6. Kerahasiaan Data Individu 

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan 

untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau 

badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya 

digunakan untuk kepentingan perstatistikan. 

7. Transparansi Tatacara Perstatistikan 

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau 

penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus 

diumumkan. 

8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi 

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang 

mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan 

mutlak agar diperoleh konsisensi dan efisiensi dalam sistem. 

9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara 

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode 

mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong 

konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan 

pada setiap perangkat lembaga resmi. 

10. Kerjasama Internasional 

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan 

akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan 

resmi di semua negara. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi 

perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak 

ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun 

ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota 

Banjarmasin Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban 

BPS Kota Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 

BPS Kota Banjarmasin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2020, 

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam 

laporan akuntabilitas kinerja. 

 

3.1. Capaian Kinerja 
BPS Kota 
Banjarmasin 
Tahun 2020 

Capaian kinerja BPS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 

2020 dijabarkan ke dalam capaian kinerja Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai 

BPS Kota Banjarmasin pada tahun 2020, yaitu: 

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai 

dasar pembangunan. Dengan indikator tujuan : 

Meningkatnya pemanfaatan data statistik berkualitas, yang  

terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu: 

- Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS 

sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan 

nasional. 

- Persentase publikasi statistik yang menerapkan 

standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan 

evaluasi pembangunan nasional. 
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2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. 

Dengan indikator tujuan : Penguatan komitmen K/L/D/I 

terhadap Sistem Statistik Nasional, yang terdiri dari 2 (dua) 

IKU, yaitu : 

- Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

- Persentase yang menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus oleh K/L/D/I sesuai standar 

3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan 

Sistem Statistik Nasional.  

Dengan indikator tujuan : Penguatan Statistik Sektoral 

sektoral K/L/D/I, yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu : 

- Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. 

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi 

birokrasi.  

Dengan indikator tujaun : SDM Statistik yang unggul dan 

berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, 

yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu : 

- Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 

- Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana 

dan prasarana pelayanan BPS Provinsi. 

Rincian capaian kinerja tujuan yang dirinci menurut IKU 

BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 seperti pada tabel di bawah 

ini. 
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Tabel 7. 
Perjanjian Kinerja 

Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

No. Tujuan Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) 

1 Tujuan 1 

Persentase Persentase Pengguna 
data yang menggunakan data BPS 
sebagai dasar perencanaan dan 
evaluasi pembangunan nasional. 

Persen 50 100 120 

  

Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi 
sebagai dasar perencanaan dan 
evaluasi pembangunan nasional 

Persen 50 50 100 

2 Tujuan 2 
Persentase K/L/D/I yang 
melaksanakan rekomendasi 
kegiatan statistik 

Persen 25 25 100 

  
Persentase yang menyampaikan  
metadata sektoral dan khusus oleh 
K/L/D/I sesuai standar 

Persen 60 60 100 

 
3 

 
Tujuan 3 

Persentase K/L/D/I yang mampu 
menyelenggarakan statistik 
sektoral secara mandiri sesuai 
NSPK 

 
Persen 

30 30 100 

4 Tujuan 4 
Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat 

Poin 66 69,38 105,12 

  
Persentase kepuasan pengguna 
data terhadap sarana dan 
prasarana pelayanan BPS Provinsi 

Persen 95 91,43 96,24 

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 103,05 

 

 Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”, yang diukur 

dengan indikator “Persentase Pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi 

pembangunan nasional.” Dan “Persentase publikasi statistik 

yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan 

dan evaluasi pembangunan nasional”, Indikator ini 

mencerminkan penilaian konsumen terhadap pemanfaatan data 

statistik berkualitas  yang  dihasilkan yang meliputi 5 (lima) 
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ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, 

Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta 

Metodologi Statistik. 

Berdasarkan Tabel 7 tujuan Menyediakan data statistik 

untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dengan rata-

rata dari realisasi capaian 2 (dua) indikator menunjukkan bahwa 

lebih dari 100 persen dari penilaian konsumen terhadap 

pemanfaatan data statistik berkualitas. Hal ini menunjukkan 

bahwa tujuan pertama telah tercapai dengan baik.  

Secara umum, BPS Kota Banjarmasin telah melakukan 

beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya 

dengan memaksimalkan peran Tim Manajemen Perubahan. Tim 

ini bertugas untuk memastikan apakah proses pengumpulan 

data yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang digunakan sebagai 

panduan dalam pengumpulan data dari survei bersangkutan.  

Data statistik berkualitas juga dilakukan dengan lebih 

mengaktifkan peran para pengawas dan memastikan bahwa 

peran yang harus diambil terlaksana dengan baik. Selama ini 

disinyalir bahwa peran para pengawas belum berjalan optimal 

apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang diindikasikan 

dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada tahap 

editing coding dan pengolahan dokumen pencacahan. 

Seharusnya pengawas memastikan apakah data yang 

dikumpulkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum 

data diserahkan kepada unit pengolahan.  

Kepada para petugas, sebelum melakukan pendataan juga 

dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan agar lebih mahir 

dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga dituntut 

untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan responden 

sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam 
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melakukan wawancara. Selain itu berbekal pengetahuan dan 

pengalaman yang telah diajarkan, petugas senantiasa diingatkan 

bahwa dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu 

memperhatikan konsistensi dan koherensi dari data yang 

dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu 

dengan data lainnya.  

Untuk melengkapi kegiatan di atas, penanggungjawab 

kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas. Monitoring 

kualitas atau pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan 

sedang berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil 

dari kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui 

sedini mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan 

(coverage) maupun isi (content) data yang dikumpulkan. Hasil 

dari kegiatan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk dokumen 

pengendalian proses kegiatan seperti monitoring pelaksanaan 

lapangan dan pengolahan. Dari pengolahan data, dihasilkan data 

statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. 

Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri 

atas:  

1.  Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;  

2.  Layanan konsultasi pengguna data;  

3.  Layanan perpustakaan tercetak;  

4.  Layanan perpustakaan digital; 

5.  Layanan penjualan buku dan;  

6.  Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi.  

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU 

No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah 

dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai 

tujuan tersebut salah satunya adalah melalui Pelayanan Statistik 

Terpadu (PST). PST merupakan pelayanan yang bersifat one gate 
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services dan one stop services. Di dalam PST terdapat unit 

pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data 

mikro, konsultansi statistik, penjualan publikasi 

softcopy/hardcopy dan pelayanan rekomendasi/bantuan survei. 

Penjualan publikasi softcopy/hardcopy merupakan Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mekanismenya telah diatur 

dalam PP Nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat 

Statistik.  

Sepanjang tahun 2020, BPS Kota Banjarmasin telah 

berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas 

layanannya. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam 

mendukung upaya tersebut di antaranya dengan menjalankan 

Pengembangan Standarisasi Pengelolaan Perpustakaan yang 

dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). 

SOP yang disusun diharapkan dapat memberikan panduan yang 

jelas bagi para konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan. 

Untuk meningkatkan penguatan penerapan SOP, BPS Kota 

Banjarmasin melakukan reviu dan evaluasi secara periodik 

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, 

dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik 

Nasional”,  yang diukur dengan indikator “Persentase K/L/D/I 

yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik” dan 

“Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh 

K/L/D/I sesuai standar”.  Indikator ini mencerminkan penguatan 

komitmen K/LD/I terhadap Sistem Statistik Nasional. Kegiatan ini 

melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 

yang menggambarkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan 

Sistem Statistik Nasional.  

BPS Kota Banjarmasin selama tahun 2020 telah 

melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I 
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yang melaksanakan kegiatan perstatistikan. Kemudian K/L/D/I 

telah menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai 

standar sebesar 60 persen. 

Berdasarkan Tabel 7 tujuan Meningkatnya kolaborasi, 

integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem 

Statistik Nasional dengan rata-rata dari realisasi capaian 2 (dua) 

indikator menunjukkan capaian 100 persen dalam peningkatan 

kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan 

SSN. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kedua telah tercapai 

dengan baik, sesuai dengan target dan nilai rata-rata dari tujuan 

2 merupakan rata-rata dari kedua indikator kinerja utama yaitu 

sebesar 100 persen. 

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya pelayanan prima 

dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional”, diukur 

melalui banyaknya K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik 

sektoral secara mandiri sesuai dengan NSPK. Koordinasi dan 

pembinaan yang efektif di bidang statistik, tujuan ini tergambar 

dengan indikator Persentase K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. 

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah 

tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah 

dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan Statistik Khusus 

adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan 

swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian. 

Berdasarkan Tabel 7, target dari tujuan ketiga ini telah 

ditetapkan sebesar 30 persen dari 48 K/L/D/I. Dari target 

tersebut, realisasinya mencapai 100 persen atau dapat 

direalisasikan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini 
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mengambarkan penguatan statistik Sektoral sektoral K/L/D/I di 

Kota Banjarmasin dan tujuan ini telah tercapai sebesar 100 

persen. 

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola 

kelembagaan dan reformasi birokrasi” yang diukur dengan 

indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat” dan “ 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan 

prasarana pelayaanan BPS Provinsi”. Penilaian SAKIP meliputi 5 

(lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari 

Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. 

Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang 

beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja 

mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja 

mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot 

(15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja 

mempunyai bobot (20).   

Berdasarkan Tabel 3.1, target nilai SAKIP yang ditetapkan 

adalah sebesar 66 poin dengan realisasi sebesar 69,38 poin atau 

mencapai 105,12 persen yang menunjukkan bahwa indikator ini 

sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari hasil penilaian yang 

dilakukan oleh Inspektorat BPS RI bahwa terjadinya perubahan 

penghitungan yang mengacu dari ketentuan Kemenpan RB 

dalam penilaian, dan beberapa catatan yang diberikan untuk 

penilaian per komponen adalah sebagai berikut: Untuk 

komponen perencanaan kinerja BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan kinerja 

Perjanjian Kinerja (PK) serta IKU yang selaras dengan Renstra BPS 

Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 serta dokumen-

dokumen pendukung SAKIP lainnya.  
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Untuk pelaksanaan komponen Evaluasi Kinerja, BPS Kota 

Banjarmasin telah membentuk Tim SAKIP yang terdiri dari 

perwakilan dari masing-masing unit seksi yang ditetapkan 

dengan surat keputusan Kepala BPS Kota Banjarmasin. Tim ini 

secara rutin setiap bulan dan triwulan melakukan evaluasi 

terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dan 

mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam 

memenuhi target tersebut sekaligus mencari solusi untuk 

memecahkan kendala tersebut.  

Pada komponen capaian kinerja, ditemukan bahwa pada 

tahun 2020 terdapat beberapa capaian kinerja yang lebih rendah 

dari tahun sebelumnya. Catatan yang diberikan oleh inspektorat 

adalah bahwa penentuan target kinerja bersumber pada renstra 

dan hendaknya mempertimbangkan capaian pada tahun 

sebelumnya. Terlepas dari kekurangan tersebut, poin positif dari 

penilaian capaian kinerja pada BPS Kota Banjarmasin adalah 

penilaian SAKIP BPS Kota Banjarmasin tahun 2020 meningkat 

siginifikan dengan capaian sebesar 69,38 poin dengan predikat 

“B”.  

Kemudian Indikator kedua dari tujuan empat : Persentase 

kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS Kota Banjarmasin dengan target 95 persen dapat 

direalisasikan sebesar 91,43 persen berdasarkan hasil Survei 

Kebutuhan Data (SKD), menunjukan capaian ini belum 

memenuhi target.  Masih diperlukan upaya dalam pencapaian 

tujuan ini di tahun mendatang.  

3.1.2.Capaian Kinerja Sasaran 

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka BPS telah 

merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. 

Hasil capaian kinerja sasaran strategis BPS selama tahun 2020 

dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini. 
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SS1.1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan Data 

Statistik yang Berkualitas. 

 
Tabel 8. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Satuan Target 
Reali
sasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

SS1. 
Meningkat- 
nya 
Pemanfaat-
an Data 
Statistik 
yang 
Berkualitas 

1.1.1. Persentase Pengguna data yang 
menggunakan data BPS sebagai dasar 
perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persen 50 100 120 

1.1.2. Persentase publikasi statistik yang 
menerapkan standard akurasi sebagai dasar 
perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan nasional 

Persen 50 50 100 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1 110 

 

 Berdasarkan Tabel 8, sasaran strategis untuk mencapai 

tujuan “peningkatan kualitas data statistik”, yaitu 

“meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data 

BPS”. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas 

menghasilkan data yang digunakan dalam penyusunan 

perencanaansekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap 

program-program yang dijalankan baik oleh instansi pemerintah 

maupun swasta, senantiasa dituntut untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga kepercayaan pengguna data terhadap 

kualitas data yang dihasilkan oleh BPS juga semakin meningkat.  

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 

“meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, 

BPS Kota Banjarmasin telah menetapkan beberapa indikator 

kinerja utama (IKU) di antaranya:  

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk 

tujuan pertama adalah persentase pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pembangunan nasional. IKU ini diukur dengan 

formula: 
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=
𝑋

𝑌
× 100% 

Dimana: 

X = Jumlah pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai 

dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 

nasional 

Y = Jumlah pengguna data 

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari 

indikator di atas adalah seksi teknis yaitu Seksi Integrasi 

Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Sumber data untuk 

indikator ini berasal dari Survei Kebutuhan Data. Pada tahun 

2020 indikator ini ditargetkan sebesar 50,00 persen, dan 

realisasinya mencapai 100,00 persen. Dengan demikian tingkat 

capaian kinerjanya adalah 150 persen. Capaian ini menunjukkan 

bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kota Banjarmasin 

dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan 

dengan baik.  

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk 

tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang 

menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, 

monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Formulanya 

adalah: 

=
𝑋

𝑌
× 100% 

Dimana: 

X = Jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi sebagai 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

Y = Jumlah publikasi 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Seksi 

Statistik Distribusi, Seksi Statistik Sosial, Seksi Neraca Wilayah 

dan Analisis Statistik, dan Seksi Statistik Produksi dan sumber 

datanya berasal dari Laporan Kegiatan BPS Kota. 
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Pada tahun 2020 indikator ini ditargetkan sebesar 50 

persen, realisasinya mencapai 50 persen. Dengan demikian 

capaian kinerjanya menjadi 100 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat penggunaan data BPS sebagai rujukan utama 

dalam penyediaan data mengalami telah mencapai target 100 

persen. 

Masalah/kendala yang dihadapi 

Rata-rata capaian sasaran strategis yang pertama dalam 

tujuan ke-1 yaitu meningkatnya pemanfaatan data statistik yang 

berkualitas mencapai 110 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

capaian telah sesuai bahkan di atas target yang ditetapkan. 

Namun demikian tentunya masih banyak kendala yang dihadapi 

maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat 

meningkatkan capaiannya dimasa depan.  

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kota 

Banjarmasin terkait rata-rata capaian sasaran strategis yang 

pertama dalam tujuan ke-1 yaitu “menyediakan data statistik 

untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”, di antaranya: 

1. Pada indikator kinerja sasaran persentase pemasukan 

dokumen (response rate) dengan pendekatan rumah tangga, 

sehubungan terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan 

beberapa kegiatan pendataan yang telah berjalan terhenti 

dan mengakibatkan capaian target berkurang.  

2. Perencanaan kegiatan yang kurang terpadu sehingga menjadi 

kendala saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah 

terbawah atau pada tingkat pelaksana lapangan. Seperti 

kelengkapan pelatihan, dokumen lapangan yang datang 

secara bertahap, pelatihan yang tertunda karena 

meningkatnya kasus COVID-19 dan ketersediaan anggaran 

sebagai dampak terjadinya refocusing anggaran dalam 

rangka penanganan COVID-19. 
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3. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan 

menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan 

tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut 

menuntut penggunaan tenaga non organik (mitra statistik), 

namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di 

kabupaten/kota jumlahnya terbatas. 

4. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadi perubahan proses 

bisnis dalam pelaksanaan pendataan/pengumpulan data dari 

tatap muka menjadi secara daring untuk meminimalisir tatap 

muka, yang tentunya mempengaruhi response rate dan 

kualitas data yang diberikan oleh responden. Hal ini akan 

mempengaruhi data statistik yang dihasilkan apabila 

digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi 

pembangunan. 

5. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia terutama untuk 

mendukung indikator – indikator yang bersifat makro 

ekonomi. 

6. Kesulitan menemukan alamat responden di lapangan 

terutama untuk responden perusahaan sehingga 

meningkatkan persentase non respon.  

7. Penerimaan responden perusahaan terhadap petugas dan 

kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih 

rendah dan data yang diminta cukup lama menunggu 

penyelesaiannya. 

8. Release data dilakukan secara daring akibat dari Pandemi 

COVID-19 sehingga perlu upaya dalam penyebarluasan data 

yang dihasilkan sebagai data statistik yang akan 

dimanfaatkan untuk bahan perencanaan dan evaluasi 

pembangunan. 

9. Survei dengan sistem ubinan, saat ini terkendala dengan 

ketersediaan sampel, dan bergesernya waktu panen sehingga 
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jadwal panen sering terlewat dan kesulitan petugas lapangan 

karena pandemi COVID-19. 

10. Dokumen yang akan dilakukan pengolahan masih perlu 

dilakukan pemeriksaan yang lebih detail dan perlu konfirmasi 

kembali. 

11. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei 

sangat panjang sehingga menimbulkan data yang dihasilkan 

tidak objektif.   

12. Beberapa responden, baik responden rumah tangga maupun 

perusahaan menjadi sampel untuk beberapa survei dengan 

tujuan yang berbeda.  

13. Dari sisi publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi, 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :  

a) Angka final yang dirilis oleh BPS Kota Banjarmasin, 

dikirimkan oleh responden sangat berdekatan dengan 

waktu rilis sehingga waktu penyiapan rilis ARC menjadi 

sangat singkat. 

b) Publikasi yang dihasilkan membutuhkan fenomena yang 

lengkap baik dari penjelasan secara metodologi dan 

gambaran/fotret data yang dihasilkan. 

c) Publikasi yang diterbitkan belum memuat atau 

menjelaskan standar akurasi. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala antara lain : 

1. Menjalankan kegiatan perstatistikan dengan mematuhi protokol 

kesehatan dalam menghadapi Pandemi COVID-19. 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses 

pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun daring. 

3. Melakukan komunikasi ke BPS terkait jadwal pelaksanaan 

kegiatan dan memjalan proses bisnis baru sesuai dengan upaya 

menghadapi pandemi COVID-19. 

4. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia disikapi oleh BPS 

Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengoptimalkan 
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pengumpulan fenomena yang bisa didapatkan melalui media 

internet dan pelaksanaan estimasi dengan menggunakan 

indikator lain yang bersesuaian. Peran pengumpulan fenomena 

ini sangat membantu meningkatkan kualitas data yang 

dihasilkan karena dapat menjadi pembanding dari informasi 

yang berasal dari survei yang dilaksanakan. 

5. Perekrutan petugas mitra dilaksanakan dengan selektif.  

6. Untuk sampel ubinan, petugas menjalin hubungan yang baik 

dengan sumber data seperti petani yang menjadi target sampel. 

7. Mengupayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai 

di tingkat petugas lapangan ke proses selanjutnya secara 

bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan.  

8. Menyusun penegasan-penegasan untuk beberapa kasus yang 

tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman.  

9. Melakukan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan-

perusahaan yang menjadi unit pendataan. 

Rencana Aksi  

1. Menyusun matriks jadwal kerja yang memuat beban kerja 

petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses 

monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik. 

2. Memastikan pelaksanaan kegiatan perstatistikan dilakukan 

dengan menerapkan protokol kesehatan. 

3. Melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada di wilayah 

kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia maupun 

turun langsung ke lapangan, sehingga kerangka sampel yang 

tersedia menjadi up to date.  

4. Meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data baik 

rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah. 

5. Identifikasi petugas non organik/mitra yang dapat dilibatkan 

pada kegiatan sensus maupun survei BPS dalam setiap 

kesempatan.  

6. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik dengan 

mitra statistik. 



 
Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

 

  
59 

 

 

7. Mengusulkan kepada BPS Pusat agar mengintegrasikan 

beberapa survei dengan objek atau tujuan yang serupa. 

8. Mendokumentasikan dengan baik segala sesuatu yang terkait 

dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

9. Identifikasi resiko yang muncul yang diakibatkan karena waktu 

pelatihan yang terbatas dan penggunaan petugas baru. 

 

SS2.1. Sasaran Strategis: Penguatan Komitmen K/L/D/I 

terhadap Sistem Statistik Nasional 

  

 
Tabel 9. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Tujuan Kedua BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

SS2.1. 
Penguatan 
Komitman 
K/L/D/I 
terhadap Sistem 
Statistik 
Nasional 

2.1.1. Persentase K/L/D/I 
yang melaksanakan 
rekomendasi kegiatan 
statistik. 

Persen 25 25 100,00 

2.1.2. Persentase K/L/D/I 
yang menyampaikan 
metadata sektoral dan 
khusus sesuai standar. 

Persen 60 60 100,00 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2 100 
 

 Berdasarkan Tabel 7, sasaran strategis pada tujuan kedua 

yaitu: penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik 

Nasional. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator 

yang terukur. 

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama tujuan 

kedua adalah persentase K/L/D/I yang melaksanakan 

rekomendasi kegiatan statistik. Penanggungjawab dari indikator 

tersebut adalah Seksi IPDS. Sumber datanya berasal dari Laporan 

Kegiatan BPS Kota. Formulanya adalah: 

=
𝑋

𝑌
× 100% 
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Dimana: 

X = Jumlah K/D/L/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan 

statistik 

Y = Jumlah K/D/L/I 

 

Pada tahun 2020 jumlah K/D/L/I yang melaksanakan 

rekomendasi kegiatan statistik sebesar 25 persen saja dari 4 

K/L/D/I (Bakeuda Kota Banjarmasin, Barenlitbangda, Diskominfo 

dan Inspektorat Kota Banjarmasin), yaitu Badan Keuangan 

Daerah Kota Banjarmasin. 

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk 

tujuan kedua adalah persentase K/D/L/I yang menyampaikan 

metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Penanggungjawab 

dari indikator di atas adalah Seksi IPDS. Sumber datanya berasal 

dari laporan metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus. 

Pada tahun 2020, target persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 

sebesar 60 persen. Target tersebut ditetapkan sesuai dengan 

target instansi dalam melaksanakan penyampaian metadata, 

serta mengacu pada capaian yang ditetapkan pada Renstra 

2020-2024. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 60 persen. (Dari 

10 K/L/D/I, hanya 6 saja yang menyampaikan metadata sektoral 

dan khusus sesuai standar). Capaian target yang sesuai dengan 

rencana pencapaian terhadap target yang ditetapkan 

mengindikasikan bahwa target K/L/D/I yang ditetapkan 

seharusnya masih bisa ditingkatkan. 

Beberapa kendala yang ditengarai menjadi penyebab 

adalah sebagai berikut. 

Masalah/kendala yang dihadapi : 
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1. K/L/D/I yang menyelenggarakan kegiatan statistik belum 

secara optimal memahami proses dari rekomendasi 

kegiatan statistik terhadap sistem statistik nasional. 

2. Belum optimalnya sosialisasi kepada K/L/D/I untuk proses 

pelaksanaan rekomendasi statistik yang dilakukan oleh BPS. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada K/L/D/I dalam 

pelaksanaan Sistem Statistik Nasional. 

2. Melakukan edukasi dan internalisasi kepada petugas terkait 

pelaksanaan rekomendasi oleh BPS kepada K/L/D/I.  

3. Perlunya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan dalam pelaksanaan rekomendasi kegiatan 

penyelenggaran kegiatan statistik.  

4. Melakukan sosialisasi pemanfaatan data kepada pemangku 

kepentingan, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan 

statistik. 

Rencana Aksi 

1. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk 

memudahkan K/L/D/I dalam mendapatkan rekomendasi 

pelaksanaan kegiatan statistik.  

2. Pemantauan terhadap K/L/D/I yang telah diberikan 

rekomendasi kegiatan statistik.  

3. Menjalin kerjasama dengan K/L/D/I dalam upaya 

pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi 

pembangunan, seperti kegiatan sosialisasi peranan dan 

fungsi institusi statistik dalam Satu Data Indonesia. Kegiatan 

ini sangat diapresiasi banyak pihak, untuk pencapaian 

pemanfaatan data BPS.  

4. Melakukan Forum Group Discussion dengan berbagai 

K/L/D/I berkenaan dengan upaya keperluan data yang 



 
Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

 

  
62 

 

 

dihasilkan oleh BPS Kota Banjarmasin dan pemanfaatannya 

dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. 

 

SS3.1 Sasaran Strategis: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I. 

 
Tabel 10. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

SS3.1. Penguatan 
Statistik 
Sektoral 
K/L/D/I 

1.1.1. Persentase K/L/D/I 
yang mampu 
menyelenggarakan 
statistik sektoral 
secara mandiri 
sesuai NSPK 

Persen 30 30 100,00 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3 100,00 

 

 Berdasarkan Tabel 10, sasaran strategis ketiga yaitu 

penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Indikator dari sasaran 

strategis tersebut adalah persentase K/L/D/I yang mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai 

Normal Standar Prosedur Kriteria (NSPK).  

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Seksi 

Sosial, Seksi Produksi, Seksi Distribusi, Seksi NWAS, dan Seksi 

IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan laporan kegiatan 

BPS Kota Banjarmasin. 

Formula IKU indikator ini adalah:  

=
𝑋

𝑌
× 100% 

Dimana: 

X  =  Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik 

 sektoral secara mandiri sesuai NSPK.  

Y  =   Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik. 
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Pada tahun 2020, persentase K/L/D/I yang 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

sebesar 30 persen yang merupakan target yang dilakukan 

reviu/revisi dari target sebelumnya. Realisasi yang dicapai sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. BPS Kota Banjarmasin masih 

melakukan upaya peningkatan target terhadap K/L/D/I yang 

melakukan kegiatan statistik sektoral secara mandiri sesuai 

dengan NSPK dalam penguatan statistik sektoral untuk 

meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem 

Statistik Nasional.  

Masalah/kendala yang dihadapi 

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi terkait 

capaian target di atas adalah K/L/D/I yang menyelenggarakan 

statistik sektoral untuk memudahkan koordinasi untuk 

melakukan secara mandiri yang sesuai dengan NSPK dan 

kegiatan secara berkelanjutan. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

Memberikan sosialisasi terhadap K/L/D/I sehingga tercipta 

pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 

Dengan demikian diharapkan K/L/D/I mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. 

Rencana Aksi  

Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi, 

BPS Kabupaten/Kota dan K/L/D/I serta melakukan Forum Group 

Discussion (FGD). 
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SS4.1 Sasaran Strategis SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya 

Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan 

 

Tabel 11. 

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

SS4.1. SDM Statistik 
yang Unggul 
dan Berdaya 
Saing dalam 
Kerangka Tata 
Kelola 
Kelembagaan 

1.1.1. Hasil penilaian 
SAKIP oleh 
Inspektorat 

Point 66 69,38 105,12 

4.2.1. Persentase 
kepuasan 
pengguna data 
terhadap sarana 
dan prasarana 
pelayanan BPS 

Persen 95 91,43 96,24 

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4 100,68 

 

 Berdasarkan Tabel 9, sasaran strategis ketiga yaitu SDM 

statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata 

kelola kelembagaan. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) 

indikator yang terukur. 

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk 

tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah sub bagian dan 

seluruh seksi di lingkungan BPS Kota Banjarmasin. Sumber 

datanya berasal dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh 

inspektorat. 

Pada tahun 2020, persentase hasil penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat ditargetkan sebesar 66 poin, dan telah terealisasi 

sebesar 69,38 poin atau mencapai 105,12 persen dari target.  

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kota Banjarmasin 

diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja 

yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses 

berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja 
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organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam 

menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja 

pada BPS Kota Banjarmasin dilakukan dengan mengundang 

seluruh sub bagian dan seksi sebagai tim SAKIP yang bertugas 

mengelola kegiatan SAKIP di Kota Banjarmasin. Dokumen yang 

dihasilkan berupa “rencana aksi/perjanjian kinerja” yang 

memuat target, output dan outcome yang akan dihasilkan oleh 

organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan 

merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. 

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target 

yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara 

berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa 

rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan tim SAKIP. 

Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang 

telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan  

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. 

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan 

dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan 

dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran.  

Indikator kedua adalah persentase kepuasan pengguna 

data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Formula 

penghitungannya adalah: 

=
𝑋

𝑌
× 100% 

Dimana: 

X = Jumlah pengguna data yang merasa puas terhadap sarana 

prasarana BPS 

Y = Jumlah pengguna layanan 

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah bagian 

umum. Sumber data berasal dari Survei Kebutuhan Data dan 
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Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh BPS Kota 

Banjarmasin. 

Tahun 2020, Persentase kepuasan pengguna data 

terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi 

terealisasi sebesar 98,17 persen. Jika dibandingkan dengan 

target awal sebesar 99,61 persen, maka capaiannya menjadi 

99,08 persen  

Masalah/kendala yang dihadapi 

1. Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan 

sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih belum 

standar.  

2. Pemahaman dalam penetapan target kinerja yang 

bersumber dari Renstra dan hasil capaian tahun lalu serta 

dokumen pendukung lainnya. 

3. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat belum sepenuhnya 

dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya. 

4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan 

secara optimal dalam pelayanan kepada pengguna data. 

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 

1. Meminta BPS Pusat khususnya bagian Monev, untuk 

mengadakan pembinaan tentang standar penyusunan dan 

penilaian SAKIP, khususnya terkait konsep definisi dan 

standar sumber data. 

2. Menterjemahkan atau mendiskusikan lebih lanjut hasil 

evaluasi SAKIP inspektorat untuk dicarikan tindak lanjutnya.  

3. Dalam setiap kegiatan khususnya kegiatan evaluasi 

bidang/bagian maupun dengan BPS Kabupaten/Kota, 

disisipkan pemaparan atau sharing inovasi dan pemahaman 

tentang Implementasi SAKIP. 
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4. Memberikan pelayanan prima kepada pengguna data yang 

ditunjang dengan sarana dan prasana pelayanan yang 

optimal. 

Rencana Aksi  

1. Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP melalui 

pembinaan standar penyusunan dan penilaian SAKIP 

dengan narasumber yang kompeten.  

2. Menetapkan batasan konsep definisi dan standar sumber 

data untuk pengelolaan SAKIP. 

3. Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala 

sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut 

berjalan selaras. 

4. Memanfaatkan kegiatan rapat/pertemuan dengan 

memaparkan mengenai implementasi SAKIP. 

5. Melakukan penataan sarana dan prasarana pelayanan 

dalam memberikan kepuasan kepada pengguna data 

 

3.2. Perkembangan 
Capaian Kinerja 
Tahun 2020 

3.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan Renstra Tahun 

2020-2024  

Perkembangan Capaian kinerja baik secara tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja utama tidak dapat dibandingkan 

antara tahun Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Rencana 

Strategis tahun 2020-2024 dikarenakan perbedaan dalam 

penjabaran visi dan misi. Pada Renstra 2020-2024 BPS 

menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan 

metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 

perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, 

perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. 

Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam 

pencapain sasaran strategis dari sistem penganggaran yang 

dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis 
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kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur 

kinerja program dan kegiatan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun Renstra 2020-

2024 mempunyai perbedaan yang mendasar dengan IKU yang 

dilaksanakan pada tahun Renstra 2015-2019, sehingga 

keterbandingan tidak bisa digambarkan secara proporsional 

3.3. Capaian Kinerja 

2019 terhadap 

Target Akhir 

Renstra 2020-2024 

Realisasi capaian indikator kinerja utama tahun 2020 

dibandingkan dengan target renstra menunjukkan bahwa target 

dapat terealisasikan. Hal ini dapat dilihat dari 7 (tujuh) indikator 

yang menggambarkan 4 (empat) tujuan dengan rata-rata 

capaian kinerja terhadap target Renstra BPS Kota Banjarmasin 

pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 12. 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2020 terhadap 

Target Rencana Strategis 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Renstra 
2020 

Realisasi 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.1. Meningkatnya 

pemanfaatan data 

statistik yang 

berkualitas 

Persentase pengguna 

data yang menggunakan 

data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Persen 50 100 120 

Persentase publikasi 

statistik yang menerapkan 

standar akurasi sebagai 

dasar perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi 

pembangunan nasional 

Persen 50 50 100 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 1 110 

1.1. Penguatan komitmen 

K/L/D/I terhadap SSN 

Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan 

rekomendasi kegiatan 

statistik 

Persen 25 60 120 

Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan 

Persen 60 60 100 
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Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Renstra 
2020 

Realisasi 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 2 110 

1.1. Penguatan statistik 

sektoral K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 

mampu 

menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai Normal 

Standar Prosedur 

Kriteria 

Persen 30 30 100,00 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 3 100,00 

4.1. SDM Statistik yang 

unggul dan berdaya 

saing dalam kerangka 

tata kelola 

kelembagaan 

Hasil Penilaian Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(SAKIP) oleh Inspektorat 

Poin 66 69,38 105,12 

Persentase kepuasan 

pengguna data 

terhadap sarana dan 

prasarana pelayanan 

BPS 

Persen 95 91,43 96,24 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 4 100,68 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis terhadap Target Renstra 2020 105,17 

 

1.4. Kegiatan 
Prioritas 
Nasional BPS 
Kota 
Banjarmasin 
Tahun 2020 

1. Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2020 

Pembangunan desa telah menjadi prioritas dalam 

pembangunan nasional. Upaya membangun Indonesia dari pinggiran 

dilakukan dengan cara memperkuat desa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pembangunan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat desa. Pembangunan infrastuktur merupakan upaya 

pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara 

desa dan kota. Percepatan ini dilakukan dengan digulirkannya Alokasi 

Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBD), paling sedikit 10 persen dari dana 
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perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus (Pasal 72 ayat 4, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 

Sementara, Dana Desa yang bersumber dari APBD dihitung 

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 

kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014, ditunjukkan 

oleh nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang ditentukan oleh 

a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b) kondisi infrastruktur; 

dan c) aksesibilitas/ transportasi. Selain itu, hasil pengukuran 

perkembangan pembangunan desa diwujudkan dalam Indeks Desa 

(ID). 

Hingga saat ini, Podes dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan 

sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Yaitu, 

Sensus Pertanian (tahun berakhiran 3), Sensus Ekonomi (tahun 

berakhiran 6) dan Sensus Penduduk yaitu (tahun berakhiran 10). 

Mendesaknya kebutuhan data Podes yang ter-update setiap 

tahun, maka BPS perlu melakukan Updating data Podes. Kegiatan ini 

disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating 

Podes 2020), yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan 

Podes.  

Secara umum tujuan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 

adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan 

dengan basis kewilayahan. Kegiatan pemutakhiran data 

perkembangan desa memberikan data tentang potensi wilayah, 

ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial ekonomi di 

setiap desa/kelurahan. Adapun tujuan khusus Pemutakhiran Data 

Perkembangan Desa adalah : 
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1.  Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan 

Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah 

satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD). 

2.  Menyediakan data untuk menghitung Indeks Desa (ID). 

3. Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan 

dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat 

daerah. 

4.  Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan 

potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi pelayanan 

dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. 

5.  Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam 

Angka (DDA). 

6. Menyediakan data untuk kepentingan penghitungan Urban/Rural. 

 Pelatihan petugas pemutakhiran data perkembangan desa 

2020 menggunakan aplikasi E-Learning Podes. E-

Learning Podes adalah media pembelajaran mandiri yang dapat 

digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan 

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes) 2020. 

Situs ini berisi beragam bahan pembelajaran yang berguna sebagai 

alat bantu untuk meningkatkan pemahamaman kegiatan lapangan 

pendataan pemutakhiran Podes 2020. Seluruh materi pembelajaran 

dan berbagai instrumen pada situs ini dapat dibuka dalam mode 

daring atau dapat diunduh di komputer dan 

gawai (handphone) manapun. 

Pendataan pada kegiatan updating Podes 2020 ini 

menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 

Wawancara CAPI dilakukan dengan bantuan device portable 

(tablet/smartphone). Aplikasi yang digunakan untuk pendataan yaitu 

Aplikasi Updating Podes 2020. Pendataan dilakukan melalui 
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penelusuran dokumen dan wawancara dengan aparat pemerintah 

desa/kelurahan dan narasumber lain yang berwenang dan relevan. 

Aparatur pemerintah desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah, 

sedangkan perangkat desa/kelurahan meliputi sekretaris 

desa/kelurahan dan kaur/kasi di desa/kelurahan.  

Pada masa pandemi Covid 19 pelaksanaan kegiatan 

pengumpulan data menggunakan metode Drop Off Pick Up (DOPU) 

dokumen untuk mengurangi penyebaran virus corona. Petugas 

mengirimkan dokumen ke kelurahan untuk dilakukan pengisian data 

yang ada di kelurahan dan petugas akan mengambil kembali 

dokumen tersebut apabila pengisian data oleh kelurahan sudah 

selesai dan terakhir dilakukan konfirmasi data secara online 

menggunakan telepon atau whatsapp calls terhadap data yang 

meragukan seperti bertambahnya jumlah fasilitas Pendidikan yang 

cukup signifikan.  

Pendataan dilakukan di 52 desa/kelurahan di Kota 

Banjarmasin. Pencacah melakukan DOPU ke semua desa/kelurahan 

yang menjadi tugasnya untuk memperoleh data dan informasi yang 

tersedia. Selain itu, pencacah perlu mengkonfirmasi jumlah 

infrastruktur dari hasil pemetaan dengan keterangan responden.  

Setelah data terkumpul lengkap, pencacah melakukan 

persepakatan data dan melegalisasi data hasil pendataan dengan 

tanda tangan kepala desa/lurah dan stempel desa/kelurahan pada 

surat pernyataan. Bila isian sudah benar maka pencacah mengupload 

hasil pendataan ke server aplikasi. 

Tahapan berikutnya adalah evaluasi data hasil pengumpulan 

data dari desa/ kelurahan. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan data hasil pengumpulan pada tahun 2020 dengan 

data hasil pengumpulan tahun 2019. Selain itu diperlukan data 

pendukung untuk melakukan evaluasi yang didapatkan dari dinas/ 
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instansi terkait yang telah dikumpulkan sebelumnya. Evaluasi 

dilakukan untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan sehingga 

dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. 

Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari dana DIPA 

054.01.428531 BPS Kota Banjarmasin tahun 2020 dengan rincian 

sebagai berikut: Komponen: (2907.008.602) Pendataan 

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2020 senilai : Rp. 

9.478.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu 

rupiah) dengan serapan anggaran sebesar 94,80 persen atau sebesar 

Rp 8.984.700,-. Sehingga dengan capaian output 100 persen, 

komponen ini mengalami potensi penghematan sebesar 5,20 persen. 

Realisasi anggaran sebesar Rp 8.984.700,- memuat anggaran untuk 

penanganan pandemi Covid 19 sebesar 41, 95 persen persen atau 

sebesar Rp 3.768.700,- dalam bentuk pengadaan pulsa, paket data, 

simcard dan sebagainya. 

2. Sensus Penduduk 2020 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 

1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) diamanatkan untuk 

melaksanakan sensus penduduk sekurang- kurangnya sekali dalam 10 

tahun. Sensus penduduk di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 

enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 

1980, 1990, 2000, dan 2010. Selanjutnya, Sensus Penduduk 2020 

(SP2020) adalah sensus penduduk yang ketujuh kalinya. 

Tujuan besar SP2020 adalah menyediakan data jumlah, 

komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju 

“SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. Dengan terwujudnya satu 

data kependudukan Indonesia, sebagai basis data kependudukan 

akan dimanfaatkan tidak hanya untuk kementerian/lembaga (K/L) 

tetapi juga untuk nonpemerintah dalam merumuskan kebijakan 

secara tepat sasaran. Data kependudukan yang sesuai dengan kondisi 
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lapangan, yang dapat menyajikan data hingga wilayah administratif 

terkecil, sangat dinantikan oleh banyak pihak. 

Pelaksanaan SP2020 akan dilakukan dengan beberapa inovasi 

yang belum pernah dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya. Salah 

satu inovasi adalah di bidang metodologi sensus, dimana selama 

beberapa dekade menggunakan metode tradisional, akan beralih ke 

metode kombinasi (combined method) melalui pemanfaatan data 

administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencacatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Pemanfaatan data tersebut 

sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang 

menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (full 

canvassing) menuju ke register based census. Proses menuju ke full 

register- based census tidaklah mudah sehingga PBB menyarankan 

untuk menggunakan kombinasi antara pemanfaatan data registrasi 

dan metode tradisional yang disebut sebagai metode kombinasi 

(combined method). Pendataannya dilaksanakan dalam dua tahap, 

yaitu SP Online dan sensus wawancara.  

Tidak hanya dari sisi teknis pendataan, publisitas pun 

direncanakan dan dirancang sejak beberapa tahun sebelum 

pelaksanaan sensus penduduk. Publisitas yang terencana dengan baik 

diperlukan agar penduduk dapat mengetahui, memahami, dan 

akhirnya mau berpartisipasi dalam SP2020.   

Di BPS Kota Banjarmasin, pelaksanaan kegiatan publisitas 

Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan sejak tahun 2019. Adanya 

publisitas Sensus Penduduk semakin disadari menjadi salah satu hal 

yang krusial dalam pelaksanaan sensus mengingat sensus kali ini akan 

dilaksanakan dengan metode kombinasi yang sangat memerlukan 

pengetahuan dan peran aktif masyarakat Indonesia. Publisitas 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu publisitas pra Sensus Penduduk 

Online dan publisitas pra Sensus Penduduk September 2020. 
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Publisitas di tahun 2020 diawali dengan berbagai koordinasi 

lanjutan yang dilaksanakan sejak tahun 2019 dan memulai eksekusi 

kegiatan publisitas. Koordinasi dilaksanakan baik secara internal 

maupun bersama pihak eksternal. Internalisasi SP2020 pada pegawai 

BPS menjadi unsur penting dalam publisitas SP2020. Tiap pegawai 

merupakan agent of campaign yang berperan dalam 

menyebarluaskan informasi SP2020 kepada masyarakat. SP2020 

menjadi tanggung jawab bersama, oleh karenanya perlu dipupuk 

berbagi semangat kebersamaan menyukseskan program nasional ini. 

Selanjutnya, sebagai wujud kick off kepada seluruh pegawai 

untuk pelaksanaan Sensus Penduduk, dilaksanakan Apel Siaga. Apel 

Siaga SP2020 memiliki tiga tujuan, pertama sebagai tanda formal 

statemen kesiapan BPS dalam penyelenggaraan SP2020; kedua bukti 

komitmen bagi seluruh insan BPS untuk secara aktif, kompak, dan 

serempak dalam menyukseskan SP2020; dan ketiga menunjukkan 

kesiapan BPS dalam melaksanakan SP2020.  

Selain itu, dilakukan publisitas melalui media elektronik 

(televisi, radio), publisitas di media cetak baik online maupun offline, 

publisitas di media social serta publisitas media luar ruang(spanduk, 

baliho, dsb).  

Segala bentuk publisitas tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan respon rate pelaksanaan Sensus Penduduk Online yang 

mengharapkan peran serta masyarakat dalam menyukseskan Sensus 

Penduduk 2020. Sensus penduduk online dilaksnakan tanggal 15 

Februari – 31 Maret 2020. Namun, akibat munculnya pandemi covid-

19 maka tata kelola SP2020 berubah sehingga Sensus Penduduk 

Online diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. 

Pada pelaksanaan Sensus Penduduk Online terdapat 69.039 

keluarga atau sebesar 9,75 persen dari total proyeksi penduduk tahun 

2020 yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus tersebut. Hasil 
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pelaksanaan SPO tersebut akan disinkronkan dengan Daftar 

Penduduk (DP) dan dicetak ke dalam SP2020-DP. 

Sebelum pelaksanaan lapangan dimulai, maka perlu di 

lakukan persiapan pra lapangan untuk mendapat dukungan dari 

pemerintah setempat maupun masyarakat, sehingga Sensus 

Penduduk 2020 dapat berjalan dengan lancar. Langkah yang 

dilakukan untuk mendapat dukungan tersebut, maka BPS Kota 

Banjarmasin melakukan Koordinasi dengan pemerintah daerah  serta  

melakukan  sosialisasi/publisitas  kepada  seluruh masyarakat tentang 

pelaksanaan SP 2020.  

Publisitas yang dilaksanakan pra Sensus Penduduk September 

2020 dilakukan diberbagai media seperti media elektronik (televisi, 

radio), media cetak online maupun offline, media social dan media 

luar ruang. Tujuan dari publisitas ini agar masyarakat mengetahui 

pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 dan bersedia 

menerima/ membantu petugas dalam memberikan jawaban pada 

masa pandemi Covid 19 yang masih berlangsung. 

Setelah dilaksanakan publisitas SP2020, BPS Kota Banjarmasin 

melaksanakan rekrutmen Petugas Sensus (PS). Rekrutmen Petugas 

Sensus (PS) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh- 

sungguh dan seksama agar diperoleh petugas yang bertanggung jawab, 

disiplin, ulet, dan teliti. Hasil rekrutmen petugas akan sangat 

memengaruhi proses serta kinerja kegiatan selanjutnya, yaitu 

pembelajaran SP2020 (baik secara mandiri maupun secara tatap muka 

untuk wilayah Papua dan Papua Barat) dan pelaksanaan lapangan. Guna 

memperlancar kegiatan rekrutmen petugas, BPS Kota melalui 

Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), perlu secara proaktif 

melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah hingga 

pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Jumlah petugas yang 
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direkrut sebanyak 394 orang yang terdiri dari 26 orang Koseka, 361 

orang Petugas Sensus dan 7 orang petugas Taskforce. 

Keberhasilan rekrutmen petugas sangat memengaruhi 

keberhasilan proses pelatihan calon petugas SP2020. Pada 

gilirannya, keberhasilan penyelenggaraan pelatihan sangat 

menentukan keberhasilan kegiatan pencacahan di lapangan. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan pelatihan harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

Proses pelatihan calon petugas akan lebih baik jika calon 

peserta sebelumnya telah memahami ruang lingkup wilayah dan 

jadwal kerja, kewajiban serta hak mereka nantinya selaku petugas 

lapangan SP2020 yang tertuang dalam kontrak kerja. Dengan demikian 

perlu dilakukan briefing singkat mengenai kontrak kerja, sekaligus 

penandatanganan perjanjian kontrak kerja sebelum pelatihan. 

Pelatihan petugas SP2020 dilakukan secara berjenjang dimulai 

dari pelatihan Instruktur Utama (Intama), pelatihan Innas, pelatihan 

Koseka/TF, serta pelatihan Petugas Sensus dan Pengurus SLS. Dalam 

masa pandemic covid 19 pelatihan Instruktur Nasional dan Koseka 

dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 

Sedangkan pelatihan Petugas Sensus dan pengurus SLS dilakukan 

secara mandiri pada rentang tanggal 26 Agustus 2020 hingga 5 

September 2020. Namun, dalam kenyataannya, karena terjadi 

kesalahan relay pada TVRI Kalimantan Selatan yang tidak 

menayangkan pembelajaran Sensus Penduduk 2020 pada tanggal 26 

dan 27 Agustus 2020, maka berdasarkan surat Kepala TVRI 

Kalimantan Selatan Nomor 202/II.16/TVRI/2020 Tanggal 28 Agustus 

2020, pembelajaran pada hari tersebut diganti menjadi tanggal 31 

Agustus 2020 dan 1 September 2020. 

Kegiatan lapangan SP2020 yang dilakukan pada bulan 

September 2020. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode Non-
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DOPU. Dimana petugas melakukan pemeriksaan Daftar Penduduk 

dengan melakukan konfirmasi ke ketua/ pengurus SLS dan melakukan 

verifikasi lapangan. 

Sebelum dilakukannya Pendataan September 2020, maka 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan kegiatan Kick Off 

Pencanangan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) melalui kanal YouTube 

resmi BPS pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020. 

Acara Kick Off ini merupakan penanda dimulainya Sensus 

Penduduk 2020 pada bulan September dan dengan maksud 

memberikan semangat bahwa Sensus Penduduk 2020 ini tidak akan 

pernah surut oleh pandemi Covid-19, ditengah berbagai kesulitan dan 

kendala yang dihadapi harus tetap optimis. Hal ini di ungkapkan oleh 

Kepala BPS dalam sambutannya, “Di masa adaptasi kebiasaaan baru 

ini kita semua harus yakin bahwa semua kegiatan tetap bisa 

dijalankan dengan lancar,”. 

Ada dua perubahan mendasar yang dilaksanakan dalam 

Sensus Penduduk 2020. Untuk pertama kalinya Sensus Penduduk 

2020 mengunakan metode kombinasi, yaitu dengan cara 

menggunakan data Dukcapil dari Kemendagri sebagai data dasar. 

Selain itu, di Tahun 2020 ini juga menerapkan Sensus Penduduk 

Secara Online. Kegiatan SP2020 ini bertujuan untuk menyediakan 

data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia 

menurut de facto dan de jure. 

Oleh karena itu BPS Kota Banjarmasin berkomitmen agar 

Sensus Penduduk 2020 dapat menghasilkan data penduduk yang 

lengkap dan akurat. BPS Kota Banjarmasin telah menempatkan 

Petugas Sensus di seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin. Mulai 

tanggal 1 September 2020 Petugas Sensus akan bekerja dengan tekun 

untuk mendapatkan data penduduk yang lengkap dan akurat serta 

tetap mematuhi protocol kesehatan untuk mengurangi penyebaran 
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virus corona. 

Seperti yang telah BPS tekankan sejak awal pandemi tiba, 

keselamatan petugas dan masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh 

karena itu sebelum melakukan pendataan, PS telah menjalani proses 

Rapid Test dan Petugas yang boleh mendata adalah mereka yang 

dinyatakan “tidak reaktif”. 

Selama bertugas, PS akan menggunakan APD – Alat Pelindung 

Diri, berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, 

pelindung wajah (face shield), sarung tangan plastik dan membawa 

cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer). Selain itu, dalam 

bertugas PS wajib menjaga jarak min. 1 (satu) meter dan tidak 

melibatkan anak-anak atau lansia dan tidak berkerumun. 

Dengan adanya pelaksanaan rapid test dan pematuhan 

terhadap protokol kesehatan, maka diharapkan semua lapisan 

masyarakat dapat menerima petugas dengan terbuka dan 

memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, karena jawaban yang 

benar akan sangat menetukan kebenaran hasil dari Sensus Penduduk 

nantinya.  

Pendataan penduduk dilakukan secara serentak mulai 

tanggal 1 September 2020dan akan berakhir pada tanggal 15 

September 2020. Secara garis besar kegiatan lapangan dibagi menjadi 

dua tahap, yaitu pemeriksaan Daftar Penduduk (DP) dan Verifikasi 

lapangan. Kedua tahapan tersebut dilakukan Petugas Sensus dengan 

dipantau oleh Koseka dan tim supervise dari BPS Kota Banjarmasin.  

Agar pelaksanaan Sensus Penduduk berjalan lancer maka 

dilakukan pemantauan terhadap jalannya SP2020 baik pemantauan 

oleh BPS RI melalui aplikasi monitoring Sensus & Survei 

(monitoring.bps.go.id). 

Pada aplikasi dari BPS RI ini akan diperihatkan hasil SP2020 di 

seluruh wilayah termasuk untuk wilayah Kota Banjarmasin, mulai dari 

data per SLS sampai dengan total penduduk se Kota Banjarmasin. 
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Data selalu update dari hari ke hari sesuai dengan upload mobile 

capture yang dilakukan Koseka. Namun demikian karena aplikasi 

mobile capture memerlukan waktu serta keakuratan foto yang tinggi 

sehingga progress terlaporkan cukup lama, sehingga kemudian BPS 

Provinsi Kalimantan Selatan membuat aplikasi sendiri untuk 

pemantauan penyelesaian setiap SLS. Aplikasi monitoring BPS 

Provinsi Kalimantan Selatan melalui melalui Portal pengolahan atau 

web monitoring bps kalsel (bpskalsel.com/eval) . 

Dari pemantauan pelaksanaan lapangan terlihat bahwa 

kegiatan dapat berjalan dengan baik walaupun banyak kendala, 

mengingat situasi yang masih pandemi Covid 19. Komunikasi dan 

Koordinasi antara BPS Kota Banjarmasin dengan BPS Provinsi Kalsel 

selalu dilakukan, sehingga kendala yang terjadi dilapangan dapat 

diatasi secara bersama-sama. 

Selama kegiatan berlangsung pemantauan terus dilakukan baik 

melalui aplikasi maupun dengan turun langsung kelapangan, baik 

melalui Program SPSS, Penjaminan Kualitas (PK), maupun Supervisi 

Lapangan oleh BPS Kota Banjarmasin. Semua kegiatan tersebut, 

dimaksudkan selain untuk melakukan pengawasan lapangan juga 

untuk dapat membantu petugas mengatasi masalah yang ditemukan. 

Selama masa pendataan semua pegawai BPS berupaya terus 

menerus mempublish kegiatan yang dilakukan, baik melalui status wa, 

status IG maupun pembuatan konten You tube, sehingga diharapkan 

pesan “terimalah petugas Sensus dan berikan jawaban yang benar” 

bisa tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat. 

Berkaitan dengan pelaksanaan SPSS oleh para pegawai, 

beberapa hal yang menjadi temuan dalam kegiatan SPSS di antaranya: 

 Penduduk daerah kontrakan/kos-kosan sering tidak dapat 

ditemui, selain itu mobilitas penduduk tinggi sehingga tidak 

tertangkap oleh konsep penduduk SP 2020. 

 Mahasiswa pada masa covid tidak aktif tatap muka dan banyak 

https://www.bpskalsel.com/eval
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yang pulang ke daerah asal, sedangkan konsep penduduk SP2020, 

untuk mahasiswa dicatat di tempat kuliah. Hal tersebut dapat 

menyebabkan lewat cacah oleh petugas. 

 Beberapa penduduk tidak mau dimasukkan daftar Penduduk 

tempat dia tinggal karena ada masalah pribadi dengan pengurus 

SLS. 

 Beberapa Ketua RT tidak bisa menemani petugas sensus untuk 

verifikasi lapangan karena terbentur kesibukan dan urusan 

masing-masing. 

 Beberapa penduduk ada yang tidak mempunyai identitas sama 

sekali, baik KK maupun NIK 

 Beberapa penduduk ada yang menolak/tidak bersedia untuk 

disensus 

 Ada Ketua SLS yang tidak kenal/kurang paham terhadap 

warganya, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan DP banyak 

nama-nama penduduk yang perlu dikonfirmasi keberadaanya. 

 Ada petugas Sensus yang belum paham konsep penduduk SP2020 

 Ada petugas sensus yang belum paham cara penomoran bangunan 

dari barat daya atau sesuai dengan mekanisme yang seharusnya 

dilakukan 

 Petugas Sensus tidak menannyakan penduduk baru/tambahan 

yang mungkin belum tercakup dalam Daftar Penduduk. 

 Batas SLS tidak sesuai dengan peta 

Kekuatan Sensus Penduduk adalah menyediakan data 

kependudukan yang komprehensif. sehingga, setiap orang yang 

menjadi penduduk di Indonesia harus dihitung. Namun, terdapat 

kemungkinan adanya penduduk yang belum tercakup pada data 

administrasi kependudukan yang menyebabkan tidak lengkapnya 

pencacahan penduduk di Indonesia. Misalnya penduduk yang belum 

memenuhi legalitasnya atau penduduk yang terpencar bukan di 

wilayah administratif tempat ia terdaftar disebabkan bencana atau 
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alasan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pencacahan khusus untuk 

melengkapi pencacahan penduduk dengan Task Force. 

Pembentukan  Tim/Petugas  Task  Force   Sensus  Penduduk  

2020  adalah  melakukan pencacahan penduduk yang tinggal di barak 

militer; pesantren/sejenis; panti asuhan, rumah sakit jiwa, pengungsi; 

penghuni lapas; penghuni perahu; penduduk di wilayah khusus; 

penghuni rumah tahanan; Warga Negara Asing (yang selanjutnya 

disebut WNA) penghuni Rumah Detensi Imigrasi (yang selanjutnya 

disebut Rudenim); penduduk suku terasing; panti jompo, panti jiwa, 

dan panti lainnya; tunawisma; dan awak kapal berbendera Indonesia. 

Pelaksanaan Task Force SP2020 melibatkan petugas dari 

organik BPS. Banyaknya petugas lapangan SP2020 yang direkrut 

didasarkan kepada alokasi beban tugas yang telah ditetapkan Petugas 

Task Force bertanggung jawab terhadap pencacahan penduduk dalam 

keadaan tertentu saat bulan sensus. 

Petugas Task Force akan bertanggung jawab pada kegiatan 

pelaksanaan lapangan SP2020 yang dilaksanakan pada masa 

pencacahan dan Hari Sensus. Masa pencacahan berlangsung selama 

bulan September 2020 dan Hari Sensus dilaksanakan pada tanggal 15 

September 2020 sejak pukul 21.00 wita sampai dengan tanggal 16 

September 2020 pukul 06.00  wita. 

Pada tanggal 25 September 2020, BPS Kota Banjarmasin 

sudah berhasil menyelesaikan pendataannya, berdasarkan 

monitoring yang dibuat oleh BPS Provinsi Kalsel, namun demikian 

belum diperoleh hasil pendataan tersebut, dikarenakan masalah 

upload mobile capturenya yang mengalami kendala, sehingga data 

tidak bisa diperoleh day by day. (Mobile capture adalah aplikasi yang 

dapat menginfokan tentang jumlah penduduk yang diperoleh dari 

hasil lapangan melalui image yang dikirimkan oleh koseka). 

Sehubungan dengan belum diperolehnya data hasil SP2020, 

maka kemudian BPS Provinsi Kalsel melakukan rekap hasil SP secara 
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manual kedalam rekap data jumlah penduduk hasil SP2020 

September pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan 

desa/kelurahan pada Rekap Dokumen s.bps.go.id/sp2020_rekap , 

sehingga diperoleh hasil SP2020 untuk kota Banjarmasin sebesar 

559.166 jiwa.  

Dengan membandingkan Daftar Penduduk (Preelist Awal) 

SP2020 atau target jumlah penduduk yang harus dilakukan pendataan 

di lapangan, maka ada selisih jumlah sebesar 155.112 penduduk yang 

belum ditemukan di lapangan. Sehingga ditengarai ada kemungkinan 

undercoverage (UC), sehubungan dengan terbatasnya akses petugas 

sensus disaat Pandemik Covid19. 

Berdasarkan surat Deputi Bidang Statistik Sosial Nomor B-

308/BPS/4000/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut 

Hasil lapangan Sensus Penduduk September 2020, dimana hasil 

evaluasi progres lapangan diperoleh isu penting yang perlu 

ditindaklanjuti yaitu kemungkinan masih adanya SLS yang belum 

selesai dilakukan pendataan serta adanya dugaan under coverage (UC) di 

beberapa wilayah. Penyelesaian dugaan UC oleh petugas revisit paling 

lambat tanggal 10 November 2020 dan pelaporan hasil UC harus 

diterima BPS Provinsi Kalsel tanggal 15 November 2020. Kunjungan 

ulang (revisit) bertujuan untuk mengidentifikasi masalah 

undercoverage pada Sensus Penduduk September 2020, mengetahui 

penyebab terjadinya undercoverage dan melakukan langkah-langkah 

yang diperlukan untuk mengatasai masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil kunjungan ulang di sebagian besar wilayah 

kota Banjarmasin didapatkan tambahan jumlah penduduk sebesar 

106.592 penduduk. Penambahan tersebut dikarenakan pemahaman 

petugas mengenai konsep penduduk yang berbeda dengan konsep 

penduduk pada tahun 2010 serta terdapat keluarga yang sulit ditemui 

pada masa pendemi covid 19 ini. 

http://www.s.bps.go.id/sp2020_rekap
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Pengolahan dokumen SP2020-DP2 dilakukan di BPS 

Kabupaten/Kota. Pengolahan dilakukan secara online. Pengolahan 

secara online dibutuhkan karena saat menambahkan keluarga atau 

individu baru dalam daftar SP2020-DP2, maka akan dilakukan 

pengecekan terhadap database seluruh Indonesia. Pelaksanaan entri 

dilakukan diruang pegolahan BPS Kota Banjarmasin yang berada di 

Gedung II. Untuk menjaga protokol kesehatan dari virus COVID-19 

setiap petugas pengolahan wajib menjaga jarak serta akan dibekali 

dengan APD berupa masker dan hand sanitizer. 

Tahapan pengolahan dokumen SP2020-DP2 terdiri dari 

pengolahan data pra-komputer dan pengolahan data dengan 

komputer. Untuk pengolahan data pra-komputer terdiri dari 

penerimaan dokumen (receiving), pengelompokkan dokumen 

(batching), dan penyuntingan/penyandian (editing/coding). Untuk 

pengolahan data dengan komputer terdiri dari perekaman rekap 

dokumen menggunakan aplikasi Mobile Data Capture (SP2020 MC), 

entri data SP2020-DP2, dan tabulasi data (data tabulation). 

Penerimaan dokumen (receiving) merupakan proses 

menerima dan memeriksa kembali kelengkapan dokumen SP2020-

DP2 dan peta SP2020-WS. Pengelompokkan dokumen (batching) 

merupakan proses pengelompokkan dokumen SP2020 menjadi batch-

batch. Proses receiving dan batching ini memerlukan 1 orang 

pengawas dan 9 orang petugas dengan rincian petugas organik 

sebanyak 7 orang dan mitra sebanyak 2 orang. Mitra receiving dan 

batching akan bertugas sebagai operator yang akan melakukan input 

data pada aplikasi SIPMEN. 

Mitra terpilih akan menandatangani kontrak kerja selama 1 

bulan untuk menyelesaiakn entri data. Selanjutnya untuk dapat 

melakukan entri DP, mitra dan pegawai yang akan melakukan 

kegiatan entri terlebih dahulu harus sudah terdaftar dan mempunyai 

akun pada aplikasi Manajemen SP2020. Pendaftaran ini hanya 
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berlaku bagi mitra yang belum terdapat datanya pada aplikasi 

Manajemen SP2020. Terdapat dua alternatif untuk pendaftaran mitra 

baru, yaitu pendaftaran mandiri melalui website mitrasp.bps.go.id 

atau mitra entri terpilih diinput oleh admin/operator melalui website 

manajemensp.bps.go.id. Pendaftaran untuk mitra entri di BPS Kota 

Banjarmasin dilakukan oleh admin/operator melalui menu Kelola 

Mitra Pengolahan DP berdasarkan data mitra lapangan dan mitra 

yang terpilih untuk menjadi mitra entri DP. Proses entri data ini 

memerlukan 1 orang pengawas dan 34 orang petugas entri dengan 

rincian petugas organik/magang sebanyak 8 orang dan mitra 

sebanyak 26 orang. Untuk pelaksaan entri data akan dilakukan dalam 

2 shif, jadwal untuk shif I adalah jam 08.00 - 16.30 WITA sedangkan 

untuk shif II adalah jam 16.30 - 01.00 WITA. 

Program Entri DP dibuat dengan menggunakan platform 

Integrated Collection System, yang ke depannya akan menjadi standar 

dalam melakukan perekaman data di BPS. Dalam pelaksanaannya 

dilakukan kombinasi online - offline. Dimana, ketika petugas 

melakukan login dan memilih wilayah tugas, serta saat akan 

mengirimkan data, ini akan dilakukan secara online, namun saat 

perekaman data, ini akan dilakukan secara offline. Program entri DP 

dapat diakses menggunakan browser ter-update, tidak menggunakan 

moda penyamaran/incognito/private browser, dengan alamat 

dpdigital.bps.go.id. Untuk mengaksesnya, petugas harus 

menggunakan username dan password yang pernah didaftarkan dan 

telah disetujui oleh admin manajemensp.bps.go.id. 

Sumber dana pelaksanaan kegiatan berasal dari dana DIPA 

054.01.428531 BPS Kota Banjarmasin tahun 2020 dengan rincian 

sebagai berikut: Komponen: (2905.006.512/2905.006.513/ 

2905.006.516/2905.006.517) Sensus Penduduk Tahun 2020 senilai : 

Rp. 1.667.222.000,- (Satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua 

ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar 
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98,98 persen atau sebesar Rp 1.660.111.200,-. Sehingga dengan 

capaian output 100 persen, komponen ini mengalami potensi 

penghematan sebesar 1,02 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp 

1.660.111.200,- memuat anggaran untuk penanganan pandemi Covid 

19 sebesar 5,70 persen persen atau sebesar Rp 94.618.700,- dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 13 Realisasi Anggaran Sensus Penduduk 2020 BPS Kota 

Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 

Uraian 
Realisasi 
Anggaran 

% 

Sensus Penduduk 2020 1.660.111.200,- 100 

Non Penanganan Pandemi Covid-19 1.565.492.500,- 94,30 

Penanganan Pandemi Covid-19 94.618.700,- 5,70 

- Pengadaan APD untuk petugas 19.350.000,- 1,17 

- Pengadaan kuota Koseka 3.768.700,- 0,23 

- Pengadaan APD untuk Taskforce 350.000,- 0,02 

- Biaya rapid test petugas 58.050.000,- 3,50 

- Biaya rapid test taskforce 1.050.000,- 0,06 

- Mitigasi hasil rapid test 900.000,- 0,05 

- Pengadaan APD petugas pengolahan 1.700.000,- 0,10 

- Biaya rapid test petugas pengolahan 9.450.000,- 0,57 

 

1. Survei Ubinan Tanaman Pangan 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang 

mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. 

Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat 

strategis adalah subsektor tanaman pangan. Peranan penting 

subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan 

pangan masyarakat Indonesia. 

Mengingat pentingnya peran subsektor tanaman pangan, 

dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang 

akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi 

penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman 

pangan adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan 

secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan. 
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Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah 

memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) 

komoditas tanaman pangan (padi dan palawija) dan memperoleh 

informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara 

penanaman, system penanaman jajar legowo (khusus padi), 

penggunaan pupuk, penanggulangan OPT, dan lain-lain. 

Kegiatan ubinan tanaman pangan di Kota Banjarmasin hanya 

terbagi menjadi dua subround yaitu subround II (Mei-Agustus), dan 

subround III (September-Desember), dari yang seharusnya 3 

subround secara nasional.  Itupun mencakup luasan yang hanya sekali 

tanam per setahun, dengan umur tanaman selama 6 bulan yang 

dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya.  

Tabel 14. Kegiatan ubinan tanaman pangan di Kota Banjarmasin 

No Kecamatan 
Jumlah 
Segmen 

SR1 SR2 SR3 Jumlah 

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

1. Banjarmasin Selatan 4 0 15 6 21 

2. Banjarmasin Timur  2 0 7 3 10 

3. Banjarmasin Barat 2 0 3 2 5 

4. Banjarmasin Tengah 0 0 0 0 0 

5. Banjarmasin Utara 2 0 7 5 12 

Total 10 0 32 16 48 

 

Total target plot sampel sebanyak 48 ubinan dengan realisasi 

mencapai 100 persen. Target sampel mengalami perubahan 

beberapa kali karena disebabkan oleh perubahan metodologi 

penarikan sampel yang menggunakan pendekatan plot Kerangka 

Sampel Area yang dinamis tergantung nilai amatan yang dilaporkan 

tiap bulannya. 

Kegiatan dilaksanakan menggunakan anggaran BPS Kota 

Banjarmasin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.735.000,- 

dengan realisasi serapan sebesar Rp. 29.303.000,- atau 98,55 persen. 
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Tidak ada anggaran yang secara khusus dialokasikan terkait 

covid-19 untuk kegiatan ini.  Terkait upaya menghindari penularan 

covid-19, pada subround 2 ada perubahan metode pelaksanaan 

lapangan yaitu dengan menerapkan metode wawancara by phone, 

dengan pendekatan luasan plot ubinan diwakili melalui plot secara 

keseluruhan. 

2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi 

dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)  

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi 

dengan metode kerangka sampel area (KSA) adalah untuk 

memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan 

modern dengan melibatkan peranan teknologi didalamnya, sehingga 

data pertanian yang di kumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat 

waktu. Penanggung jawab teknis dari kegiatan ini adalah Seksi 

Statistik Produksi Kota Banjarmasin. Adapun yang bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan atau petugas lapangan adalah Staf dan mitra 

statistik. Sebelum dilakukan pengumpulan data, petugas  mengikuti 

pelatihan/briefing dengan peserta pengawas (PMS) sebanyak 1 orang 

dan pencacah (PCS) sebanyak 2 orang, untuk mendapatkan materi 

mengenai tahapan pelaksanaan baik mengenai pendataan lapangan 

berbasis teknologi dengan aplikasi android survei KSA maupun 

pengawasan lapangan dan pemeriksaan nilai amatan. Jumlah sampel 

segmen KSA di kota Banjarmasin tahun 2019 adalah sebanyak 10 

(sepuluh) segmen yang tersebar di tiap kecamatan di kota 

Banjarmasin. Pendataan lapangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari 

terakhir pada setiap bulannya untuk memantau perkembangan 

proses tanam hingga panen komoditas padi sawah di lahan wilayah 

kota Banjarmasin. Kendala yang dihadapi dilapangan adalah faktor 

cuaca dan kondisi medan sawah khususnya musim hujan yang 

menghambat petugas lapangan dalam mobilisasi di lahan sawah 

dalam menuju titik amatan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan 
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anggaran BPS Kota Banjarmasin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

18.705.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 16.844.000,- atau 

90,05 persen. 

Dalam kegiatan ini juga tidak ada anggaran yang secara 

khusus dialokasikan terkait covid-19, karena petugas tidak melakukan 

wawancara dengan responden manusia, melainkan melakukan geo-

tagging dengan menggunakan aplikasi dalam gadget android, artinya 

petugas tidak melakukan kontak dengan manusia. Terkait upaya 

menghindari penularan covid-19, pada bulan Maret saat dimulainya 

pandemic covid-19, BPS Kota Banjarmasin tidak melaksanakan 

kegiatan KSA selama 1 bulan, sehingga dari target 120 segmen, hanya 

terealisasi 110 segmen, atau 91,67%. 

Secara umun pelaksanaan kegiatan lapangan pendataann 

statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode 

kerangka sampel area (KSA) berlangsung lancar dan tepat waktu. 

Demikian pula dengan proses monitoring pendataan KSA melalui 

website https://ksa.bps.go.id. 

1.5. Upaya Efisiensi 
di BPS Kota 
Banjarmasin 
Tahun 2019 

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kota 

Banjarmasin, tetap mengacu kepada prinsip efektif dan efisien. 

Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien diharapkan dapat 

menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan anggaran 

yang tersedia. Berdasarkan realisasi anggaran 2020, BPS Kota 

Banjarmasin melakukan penghematan anggaran dalam bentuk 

selfblocking/ Refocussing anggaran sesuai dengan Surat Pengguna 

Anggaran Nomor B-083/BPS/1000/04/2020 tanggal 16 April 2020. 

BPS Kota Banjarmasin melakukan selfblocking atau penghematan 

dalam upaya untuk efisiensi, efektifitas anggaran baik dalam 

pemenuhan belanja pegawai, belanja tunjangan kinerja dan 

penghematan yang diperlukan pemerintah untuk kepentingan 

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih lagi 

pemerintah memerlukan anggaran dalam rangka penanganan COVID-

https://ksa.bps.go.id/
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19. Adapun gambaran selfblocking Tahun 2016-2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 14. Refocussing Anggaran (Selfblocking) Tahun 2020 dalam 

Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 di BPS Kota Banjarmasin 

Kode Kegiatan Pagu Awal Pagu Akhir  Penghematan 

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

 Total Pagu 11,033,153,000 5,770,055,000 5,263,098,000 

2886 
Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS Provinsi 

4,528,185,000  4,483,505,000  44,680,000  

2897 
Pelayanan dan Pengembangan 
Diseminasi Informasi Statistik 

30,060,000  12,910,000  17,150,000  

2898 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Neraca Pengeluaran 

26,235,000  20,495,000  5,740,000  

2899 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Neraca Produksi 

9,155,000  3,275,000  5,880,000  

2900 
Pengembangan Metodologi 
Sensus dan Survei 

8,149,000  7,749,000  400,000  

2902 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Distribusi 

22,294,000  15,943,000  6,351,000  

2903 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Harga 

136,576,000  108,911,000  27,665,000  

2904 

Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Industri, Pertambangan 
dan Penggalian, Energi, dan 
Konstruksi 

88,782,000  71,182,000  17,600,000  

2905 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan 

5,675,301,000  595,375,000  5,079,926,000  

2906 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Kesejahteraan Rakyat 

316,237,000  306,053,000  10,184,000  

2907 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Ketahanan Sosial 

30,820,000  15,978,000  14,842,000  

2908 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Keuangan, Teknologi 
Informasi, dan Pariwisata 

78,547,000  61,547,000  17,000,000  

2909 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Peternakan, Perikanan, 
dan Kehutanan 

8,058,000  5,158,000  2,900,000  

2910 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan 

74,754,000  61,974,000  12,780,000  

2886 
Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS Provinsi 

4,528,185,000  4,483,505,000  44,680,000  

2897 
Pelayanan dan Pengembangan 
Diseminasi Informasi Statistik 

30,060,000  12,910,000  17,150,000  

2898 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Neraca Pengeluaran 

26,235,000  20,495,000  5,740,000  

2899 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Neraca Produksi 

9,155,000  3,275,000  5,880,000  

2900 
Pengembangan Metodologi 
Sensus dan Survei 

8,149,000  7,749,000  400,000  

2902 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Distribusi 

22,294,000  15,943,000  6,351,000  

2903 
Penyediaan dan Pengembangan 
Statistik Harga 

136,576,000  108,911,000  27,665,000  
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Dari segi penggunaan sumber daya lainnya, BPS juga 

melakukan penghematan penggunaan energi berupa penghematan 

penggunaan energi listrik dan air. Tahun 2020, penghematan listrik 

sebesar 33,47 persen (sisa pagu sebesar Rp28.118.975,-), 

penghematan penggunaan telepon sebesar 20,95 persen (sisa pagu 

sebesar Rp879.695,-) dan penghematan belanja langganan air 

sebesar 22,94 persen (dengan sisa anggaran Rp2.371.337,-).  

 

Tabel 14. Rincian Belanja Langganan Daya dan Jasa Tahun 

Anggaran 2020 di BPS Kota Banjarmasin 

Akun/Rincian 
Belanja TAL 2020 

Pagu Awal Serapan Sisa Pagu 
Daya 
Serap 

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

522111 Belanja 
Langganan Listrik 

84,000,000 55,881,025 28,118,975 66.53 

522112 Belanja 
Langganan Telepon 

4,200,000 3,320,305 879,695 79.05 

522113 Belanja 
Langganan Air 

7,200,000 4,828,663 2,371,337 67.06 

Upaya upaya yang dilakukan untuk penghematan belanja 

langganan daya dan jasa 2020 antara lain : 

1. Menugaskan penjaga kantor dan petugas kebersihan untuk 

melakukan pengecekan secara rutin ke seluruh ruangan dan 

memastikan sakelar listrik yang tidak digunakan sudah dicabut 

oleh penanggungjawab ruangan. 

2. Memastikan telepon lokal dan interlokal hanya boleh diakses 

melalui ruangan sub bagian Tata Usaha, sehingga dapat 

termonitor bahwa penggunaan telepon hanya untuk kepentingan 

dinas saja. 

3. Penggunaan 3 (tiga) buah tandon sangat efektif dalam menekan 

penggunaan air. Penyiraman taman dilakukan secara rutin setiap 

hari 2 kali dan terjadwal tanpa terkecuali hari libur.  
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Selain itu, upaya efisiensi juga dihasilkan dari proses 

pengadaan barang jasa pada kegiatan PSPA yang dilakukan melalui 

penyedia. Total pagu tersedia sebesar Rp6.255.000,- dengan realisasi 

99,12 persen atau sebesar Rp6.200.000,- Tahun 2020, pengadaan 

barang dan jasa pada kegiatan PSPA di BPS Kota Banjarmasin yaitu: 

Pengadaan laptop.  

Tingkat efisiensi BPS Kota Banjarmasin menurut hasil 

pengukuran aplikasi SMART rata-rata sebesar 1,41 persen dengan 

capaian kinerja sebesar 86,51. Hasil tersebut menunjukkan tingkat 

efisiensi terhadap tercapainya target output cukup efisien. 

Pencapaian kinerja BPS Kota Banjarmasin pada Gambar 10 terlihat 

bahwa serapan realisasi anggaran mencapai 98,59 persen dengan 

capaian keluaran kegiatan yang mencapai 99,94 persen. 

 
Gambar 10. 

Capaian Kinerja BPS Kota Banjarmasin menurut Aplikasi SMART 
Tahun 2020 

 

 Hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan tabel 

efisensi menurut tujuan dan sasaran tahun 2020 menunjukkan 

adanya efisiensi terhadap tercapainya target capaian kinerja 

tujuan dan capaian sasaran strategis berdasarkan 

kegiatan/output bila dibandingkan dengan realisasi anggaran 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 15. 
Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran BPS Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 

Tujuan Sasaran Kegiatan/Output 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Pagu 2020 Realisasi 2020 

Realisa
si 

Anggar
an (%) 

Efisien
si 

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

01-Menyediakan 
Data Statistik 
untuk 
dimanfaatkan 
sebagai dasar 
pembangunan 
  
 
  

    110.00 2,448,889,000 2,410,058,320 98.41 10.53 

1.1-
Meningkatnya 
Pemanfaatan 
data statistik 
yang 
berkualitas 
  

  110.00 2,448,889,000 2,410,058,320 98.41 10.53 

054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik   2,448,889,000 2,410,058,320     

2897.004-Sistem Pendukung Layanan Untuk Diseminasi Data Dan 
Informasi Statistik Yang Dikembangkan Dan Dipelihara 

  9,900,000 9,504,500     

2898.007-Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran Nasional Dan 
Regional Yang Dapat Digunakan Untuk Mendukung Pengambilan 
Keputusan 

  17,955,000 16,631,665     

    2899.006-Publikasi/Laporan Neraca Produksi   2,675,000 2,411,000     

    
2900.005-Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi 
Sensus Dan Survei 

  6,835,000 6,811,025     

    2902.004-Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Yang Terbit Tepat Waktu   2,819,000 2,755,500     

    
2902.005-Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar 
Wilayah Komoditi Tertentu 

  10,663,000 10,304,500     

    
2902.006-Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar Dan Pusat 
Perdagangan 

  275,000 275,000     

    2903.009-Publikasi/Laporan Statistik Harga   95,420,000 94,862,000     

    2903.012-Publikasi/Laporan Statistik Harga Konstruksi   3,088,000 2,752,000     

    
2904.006-Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan 
Penggalian, Energi, Dan Konstruksi 

  60,411,000 59,201,700     

    
2905.005-Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan Dan 
Ketenagakerjaan 

  106,619,000 100,976,500     

    2905.006-Publikasi/Laporan Sensus Penduduk   1,677,222,000 1,660,111,200     

    
2906.003-Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Terbit 
Tepat Waktu 

  332,839,000 327,730,500     

    2907.006-Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial   1,700,000 1,353,000     

    2907.008-Publikasi/Laporan Pendataan Podes   9,478,000 8,984,700     

    
2908.004-Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan 
Pariwisata Yang Terbit Tepat Waktu 

  54,450,000 51,485,630     

    2908.005-Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah   656,000 647,000     

    
2909.005-Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan 
Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu 

  3,271,000 3,163,000     

    2910.007-Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan   29,735,000 29,303,900     

    2910.008-Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan   4,173,000 3,950,000     

    
2910.010-Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi 
Dengan Kerangka Sampel Area 

  18,705,000 16,844,000     

02-Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi, 
sinkronisasi dan 
standardisasi dlm 
penyelenggaraan 
SSN 

    100 - - - - 

2.1-Penguatan 
Komitmen 
K/L/D/I 
terhadap SSN 
  

  100 - - - - 

054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik   - -     

2897.003.052. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional 
(SSN) 

  - -     

03-Meningkatnya 
Pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan 
SSN 

    100 775,000 646,000 83.35 16.65 

3.1-Penguatan 
Statistik 
Sektoral 
K/L/D/ 
  

  100 775,000 646,000 83.35 16.65 

054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik   775,000 646,000     

 
2897.003.051. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, 
Sektoral Dan Khusus 

  775,000 646,000     

04-Penguatan 
tata kelola 
kelembagaan 
dan reformasi 
birokrasi 

   100.68 4,499,505,000 4,131,690,648 91.83 8.79 

 4.1-SDM 
Statistik yang 
Unggul dan 
berdaya saing 
dalam 
kerangka tata 
kelola 
kelembagaan 

  100.68 4,499,505,000 4,131,690,648 91.83 8.79 

  
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPS 

  4,499,505,000 4,131,690,648     

  951. Layanan Sarana dan Prasarana Internal   6,255,000 6,200,000     

  970. Layanan Dukungan Manajemen Satker   17,555,000 17,446,750     

    994. Layanan Perkantoran   4,475,695,000 4,108,043,898     
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 Efisiensi juga ditunjukkan dari perbandingan realisasi 

anggaran dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran. 

Pada tujuan (1) Menyediakan data statistik berkualitas untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan menunjukan 

efisiensi dengan sasaran Meningkatnya pemanfaatan data 

statistik yang berkualitas sebesar 10,53 persen.  Tujuan (2) 

Meningkatnya Kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam 

penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dengan sasaran 

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional 

tidak dapat menunjukan efisiensi karena tidak terdapat pagu 

anggaran kegiatan tersebut pada tahun 2020.  Tujuan (3) 

Meningkatnya pelayaann prima dalam penyelenggaraan Sistem 

Statistik Nasional dengan sasaran Penguatan Statistik Sektoral 

sektoral K/L/D/I menunjukan efisiensi sebesar 16,65 persen, 

dan tujuan (4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan 

reformasi birokrasi dengan sasaran SDM Statistik yang unggul 

dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan 

menunjukan efisiensi sebesar 8,79 persen.  Jika dibandingkan 

dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran dengan 

realisasi anggaran 94,15 persen dapat dikatakan BPS Provinsi 

Kota Banjarmasin telah melakukan efisiensi penggunaan 

anggaran.  

Jika dibandingkan antara capaian seluruh output 

kegiatan dengan realisasi capaian kinerja, seluruh output 

kegiatan yang mencapai 100 persen juga telah menunjukkan 

efisiensi pelaksanaan pada seluruh output yang dijalankan 

seperti terlihat pada Tabel 15 diatas. 

1.6. Realisasi Anggaran 

Tahun 2020 

Pada tahun 2020 pagu awal yang diterima oleh BPS Kota 

Banjarmasin sebesar Rp. 11.033.153.000,- yang terbagi ke 

dalam 2 (dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen 
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dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dengan 

pagu sebesar Rp. 4.528.185.000,-, ii) Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar Rp. 

6.504.968.000,-. 

Pada tahun 2020 pagu akhir yang diterima oleh BPS Kota 

Banjarmasin sebesar Rp 6.949.169.000,- yang terbagi ke dalam 

3 (tiga) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dengan pagu 

sebesar Rp 4.499.505.000,- dan ii) Program Penyediaan dan 

Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar 

Rp2.449.664.000. Total realisasi pagu hasil revisi DIPA baik 

melalui DJPB maupun DJA yang dikelola oleh BPS Kota 

Banjarmasin sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 

6.542.394.968,- atau mencapai 94,15 persen dari total pagu 

dengan rincian, yaitu : Program DMPTTL dengan realisasi 

sebesar Rp4.127.205.048,- (91,73 persen), dan ii) Program PPIS 

dengan pagu sebesar Rp2.410.704.320,- (98,41 persen). 

 

Tabel 16. 

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada BPS Kota Banjarmasin Tahun 2019 

Program Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi %Realisasi 
Sisa 

Anggaran 

DMPTTL 4.528.185.000 4.499.505.000 4.127.205.048 91,73 372,299,952 

PPIS 6.504.968.000 2.449.664,000 2.410.704.320 98,41 38,959,680 

Jumlah 11.033.153.000 6.949.169.000 6.542.394.968 94,15 406,774,032 

 

 Penyerapan anggaran tahun 2020, program DMPTTL 

adalah sebesar 91,73 persen dari pagu anggaran program 

DMPTTL, pagu anggaran belanja pegawai yang tidak terserap 

akibat dari tidak adanya pembayaran Tunjangan Kinerja ke-13 

dan 14 serta efisensi dalam pelaksanaan anggaran pada kegiatan 

perkantoran sehubungan dengan pemberlakuan Work From 
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Home (WFH) akibat dari mewabahnya pandemi COVID-19 di 

Kota Banjarmasin yang mengacu pada ketentuan dari surat 

edaran Sestama BPS RI. Penyerapan anggaran program PPIS 

adalah sebesar 98,41 persen dari pagu anggaran  program PPIS.  

Rendahnya penyerapan anggaran pada program 

DMPPTL jika dibandingkan dengan program lainnya 

menunjukkan tidak terlepas dari adanya efisiensi yang 

dilaksanakan. Efisiensi bersumber dari beberapa hal yang telah 

dijelaskan di atas. 

Menurut sasaran dari keempat tujuan, anggaran 

terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran “SDM Statistik 

yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola 

kelembagaan” mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 

4,499,505,000,-, realisasinya mencapai 91,83 persen atau 

sebesar Rp. 4,131,690,648,-., anggaran yang sebagian besar 

terdiri dari belanja pegawai. 

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “Meningkatnya 

pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dengan alokasi 

anggaran terbesar kedua yaitu sebesar Rp. 2.448.889.000,-. Dari 

anggaran yang disediakan, realisasi sebesar 98,41 persen yaitu 

senilai Rp. 2.410.058.320,-., dengan anggaran terbesar pada 

kegiatan Sensus Penduduk 2020. 

Sasaran “Penguatan Statistik Sektoral sektoral K/L/D/I” 

tidak mendapat alokasi pagu anggaran karena sepenuhnya 

kegiatan tersebut dibiayai oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kegiatan pada sasaran ini dalam rangka peningkatan pelayanan 

metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus, dengan 

kegiatan FGD DDA dan Metadata dan pelaksanaan Survei 

Kebutuhan Data (SKD). 

Dalam upaya peningkatan penyelenggaran SSN, BPS Kota 

Banjarmasin melalui sasaran “Penguatan komitmen K/L/D/I 
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terhadap Sistem Statistik Nasional” telah menggalokasikan 

anggaran sebesar Rp. 775,000,- dengan realisasi mencapai 83,35 

persen atau sebesar Rp. 646,000,-. 

Pagu dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis 

yang telah terjalaskan diatas dapat ditunjukan secara matrik 

pada tabel 3.11 dibawah ini: 

 

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Tahun 2020 

Sasaran Strategis Pagu Akhir Realisasi Sisa 
Anggaran 

Persentase 
Realisasi 

SS1.1.  Meningkatnya pemanfaatan 
data statistik yang berkualitas 

2.448.889.000 2.410.058.320 38.830.680 98,41 

SS2.1. .Penguatan komitmen K/L/D/I 
terhadap Sistem Statistik Nasional 

- - - - 

SS3.1. Penguatan Statistik Sektoral 
sektoral K/L/D/I 

775.000 646.000 129.000 94,55 

SS4.1. SDM Statistik yang Unggul dan 
berdaya saing dalam kerangka tata 
kelola kelembagaan 

4.499.505.000 4.131.690.648 367.814.352 91,83 

JUMLAH 6.949.169.000 6.542.394.968 406.774.032 94,15 

 
 

Gambar 11. 
Proporsi Anggaran Per Program BPS Kota Banjarmasin 

Tahun Anggaran 2020 

 
  

DMPTTL
64.75%

PPIS
35.25%

DMPTTL PPIS
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BAB IV 
PENUTUP 

 

4.1. Tinjauan Umum Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2020 

telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang 

dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-

rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara 

vertical diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen 

perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara 

horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya 

antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta 

penganggarannya. Rencana kerja disusun untuk menjaga agar 

arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, 

sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai 

keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat 

mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. 

Pada tahun 2020 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil 

dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator 

kinerjanya sebagian besar juga telah berhasil dicapai. 

BPS Kota Banjarmasin telah meningkatkan perannya 

dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari 

nilai SAKIP yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Dalam rangka terwujudnya tata 

kelola organisasi yang baik dan bersih, telah dilakukan perbaikan 

dengan terus berupaya meningkatkan nilai SAKIP. 

 

4.2. Tantangan dan 
Kendala Utama 

Secara umum BPS Kota Banjarmasin telah berhasil 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan 

tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di 

tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi 

selama tahun 2020 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:  
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1. Wabah Pandemi COVID-19 menjadikan BPS berupaya untuk 

mencapai output dan outcome organisasi dengan proses 

bisnis baru pada era new normal. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pegawai BPS Kota Banjarmasin diwajibkan 

mematuhi protokol kesehatan, sehingga peran BPS yang 

semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu 

menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) 

yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga 

independensi BPS sebagai instansi penyedia data.  

2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program 

kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data 

(khususnya data dasar) bagi para pengguna data sehingga 

meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas 

sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. 

3. Koordinasi dengan K/L/D/I dalam rangka pembinaan dan 

peningkatan Sistem Statistik Nasional sehingga K/L/D/I 

dapat  melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. 

4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis baru yang dilaksanakan 

oleh BPS Kota Banjarmasin.  

5. Tuntutan SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing 

dalam kerangka tata kelola kelembagaan. 

 

4.3. Saran dan Tindak 
Lanjut 

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja 

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin selanjutnya adalah: 

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupuN 

administrasi. 

2. Menjaga ikatan emosi dan memelihara hubungan baik 

dengan para pengguna dan sumber data (user maupun 

respondent enggagement). 

3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait 

dengan perbaikan kualitas data. 
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4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis 

yang dijalankan. 

5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan 

dengan tepat sasaran. 

6. Membentuk forum data yang beranggotakan BPS 

Provinsi/BPS Kabupaten/kota dan SKPD. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kota Banjarmasin 

 

 

  

Kepala BPS

Ir. Akhmad Rusihannoor

Seksi Statistik 
Sosial

Sigit Purnomo, S.ST

Seksi Stastistik 
Produksi

Ir. SIdik Sudarsana

Seksi Statistik 
Distribusi

Pratiwi Agustina, S.ST

Seksi NWAS

Ir. Susila Pahrina

Seksi IPDS

Tito Raditya A. W., S.Si

Tenaga 
Fungsional

Subbagian Tata 
Usaha
Roy Suryanto, S.ST



 
Laporan Kinerja BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020 

 

  
102 

 

 

Lampiran 2. Pengukuran Capaian Kinerja 2020 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) 

1.2. Meningkatnya 

pemanfaatan data statistik 

yang berkualitas 

Persentase pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai 

dasar perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi pembangunan 

nasional 

Persen 50 100 120 

Persentase publikasi statistik 

yang menerapkan standar 

akurasi sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi pembangunan nasional 

Persen 50 50 100 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 1 110 

1.2. Penguatan komitmen 

K/L/D/I terhadap SSN 

Persentase K/L/D/I yang 

melaksanakan rekomendasi 

kegiatan statistik 

Persen 25 60 120 

Persentase K/L/D/I yang 

menyampaikan metadata 

sektoral dan khusus sesuai 

standar 

Persen 60 60 100 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 2 110 

1.2. Penguatan statistik sektoral 

K/L/D/I 

Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan 

statistik sektoral secara 

mandiri sesuai Normal 

Standar Prosedur Kriteria 

Persen 30 30 100,00 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 3 100,00 

4.1. SDM Statistik yang unggul 

dan berdaya saing dalam 

kerangka tata kelola 

kelembagaan 

Hasil Penilaian Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) oleh 

Inspektorat 

Poin 66 69,38 105,12 

Persentase kepuasan 

pengguna data terhadap 

sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

Persen 95 91,43 96,24 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tujuan 4 100,68 

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 105,17 
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Lampiran 3. SDM BPS Kota Banjarmasin 2020 

No. Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 

Total 

≤SMA D3 DIV/S1 S2 S3 

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

1 Kepala BPS Kota Banjarmasin - - 1  - 1 

2 Sub Bagian Tata Usaha 3 - 3 - - 6 

3 Seksi Statistik Sosial - - 3 1 - 4 

4 Seksi Statistik Produksi - - 4 - - 4 

5 Seksi Statistik Distribusi 1 - 2 - - 3 

6 
Seksi Neraca Wilayah dan 
Analisis 

- 1 2 - - 3 

7 
Seksi Integrasi Pengolahan dan 
Diseminasi Statistik (IPDS) 

- - 4 - - 4 

8 
Koordinator Statistik Kecamatan 
(KSK) 

2 - 2 - - 4 

Jumlah 6 1 21 1 - 29 
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Lampiran 9. Judul Publikasi Yang Terbit Tepat Waktu (ARC) Tahun 2019 

No. Judul Publikasi Periode Terbit Bahasa 

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

1 Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia & Inggris 

2 Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia 

3 Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia 

4 Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia 

5 Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia 

6 Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 2019 Tahunan Indonesia 

7 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin 
Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 

Tahunan Indonesia & Inggris 

8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Banjarmasin 
Menurut Pengeluaran 2014-2018 

Tahunan Indonesia 

9 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin 2019 Tahunan Indonesia 
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Lampiran 10. Judul Publikasi Yang Terbit (Non ARC) Tahun 2019 

No. Judul Publikasi Periode Terbit Bahasa 

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

1. Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2019 Tahunan Indonesia 

2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin 
2018-2019 

Tahunan Indonesia 

3. Direktori Perusahaan/Usaha Jasa Akomodasi Kota 
Banjarmasin 2019 

Tahunan Indonesia 

4. Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2018 Tahunan Indonesia 

5. Statistik Perhubungan Kota Banjarmasin 2018 Tahunan Indonesia 

6. Statistik Potensi Desa Kota Banjarmasin 2018 Tahunan Indonesia 

7. Profil Tenaga Kerja Kota Banjarmasin 2018 Tahunan Indonesia 
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Lampiran 11. Judul Laporan Kegiatan Yang Dicetak Tahun 2019 

No. 
Kode Output/ 

Komponen 
Judul Publikasi Periode Terbit Bahasa 

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

 2895.006 Publikasi/Laporan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan   

1 100 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran 2019 Indonesia 

2 101 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 2019 Indonesia 

 2895.009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat   

3 051 Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi 2019 Indonesia 

4 205 Susenas Modul Kesehatan Dan Perumahan 2019 Indonesia 

 2895.01 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial   

5 200 Penyusunan Statistik Politik Keamanan 2019 Indonesia 

6 201 Survei Perilaku Anti Korupsi 2019 Indonesia 

 2895.011 Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa   

7 602 Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 
Tahun 2019 

2019 Indonesia 

 2895.032 Publikasi/ Laporan Sensus Penduduk   

8 503 Pemetaan Dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja 
Statistik SP2020 

2019 Indonesia 

 2895.014 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan 
Kehutanan 

  

9 051 Survei Perusahaan Peternakan Dan RPH/TPH 2019 Indonesia 

10 100 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 2019 Indonesia 

11 200 Survei Perusahaan Kehutanan 2019 Indonesia 

 2895.015 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan 
Penggalian, Energi, Dan Konstruksi 

  

12 051 Survei Industri Besar Dan Sedang Bulanan 2019 Indonesia 

13 052 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan 2019 Indonesia 

14 100 Survei Industri Mikro Dan Kecil (Vimk) Tahunan 2019 Indonesia 

15 101 Survei Industri Mikro Dan Kecil (Vimk) Triwulanan 2019 Indonesia 

16 200 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power 
Dan Updating Direktori 

2019 Indonesia 

17 301 Survei Konstruksi 2019 Indonesia 

 2895.027 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan   

18 51 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 2019 Indonesia 

 2895.028 Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan 
Perkebunan 

  

19 100 Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian 2019 Indonesia 

20 102 Pengembangan Data Hortikultura Potensi Dengan 
Menggunakan Frame St2013 Per Komoditas Per Rumah 
Tangga 

2019 Indonesia 

21 200 Survei Perusahaan Perkebunan 2019 Indonesia 

 2895.038 Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan 
Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area 

  

22 054 Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan 
Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area 

2019 Indonesia 

 2895.016 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI [BASE LINE]   

23 300 Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) Di Pelabuhan 2019 Indonesia 

24 301 Kompilasi Data Transportasi 2019 Indonesia 

25 302 Survei Angkutan Penumpang Dan Barang Di Terminal 
Dan Jembatan Timbang 

2019 Indonesia 

26 304 Penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca 
Sensus Ekonomi 2016 

2019 Indonesia 

 2895.018 PUBLIKASI/LAPORAN UPDATING DIREKTORI PASAR 
DAN PUSAT PERDAGANGAN [BASE LINE] 

  

27 920 Penyusunan Direktori Pasar Dan Pusat Perdagangan 2019 Indonesia 

 2895.02 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA [BASE LINE]   

28 200 Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan 
Eceran Beras 

2019 Indonesia 

 2895.022 PUBLIKASI/LAPORAN SURVEI BIAYA HIDUP   
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No. 
Kode Output/ 

Komponen 
Judul Publikasi Periode Terbit Bahasa 

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

29 903 Penghitungan Diagram Timbang SBH2018 2019 Indonesia 

 2895.023 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TI, DAN 
PARIWISATA 

  

30 052 Survei Statistik Badan Usaha Dan Pasar Modal 2019 Indonesia 

31 200 Survei Bidang Jasa Pariwisata 2019 Indonesia 

 2895.029 PUBLIKASI/LAPORAN INDEKS KEMAHALAN 
KONSTRUKSI 

  

32 100 Indeks Kemahalan Konstruksi 2019 Indonesia 

 2895.03 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH 

  

33 053 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah 2019 Indonesia 

 2895.035 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN 
NUSANTARA 

  

34 500 Survei Wisatawan Nusantara 2019 Indonesia 

 2895.024 Publikasi/Laporan Neraca Produksi   

35 301 Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut 
Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010:100 

2019 Indonesia 

 2895.025 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran   

36 051 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga Dan 
Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan Dan Penyusunan 
Sut /Io Sisi Uses 

2019 Indonesia 

37 101 Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah 
Triwulanan/Tahunan Dan Penyusunan Sut/Io Sisi Uses 

2019 Indonesia 

38 204 Penyusunan Komponen PMTB Dan Inventori 
Triwulanan/Tahunan Dan Penyusunan Sut /Io Sisi Uses 

2019 Indonesia 

39 302 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan 
Dan Tahunan 

2019 Indonesia 

 2895.026 Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik   

40 051 Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen 2019 Indonesia 

 2895.034 Publikasi/ Laporan PMTB Institusi Dan Lapangan Usaha   

41 500  Penyusunan Disagregasi Pmtb Menurut Institusi Dan 
Lapangan Usaha 

2019 Indonesia 

 2895.004 Laporan Diseminasi Statistik   

42 100 Peningkatan Kualitas Dan Layanan Publikasi 2019 Indonesia 

 2895.005 Laporan Metadata Statistik   

43 051 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik 
Dasar, Sektoral Dan Khusus 

2019 Indonesia 
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